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ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Komunitní plánování  
Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a 
jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky týkající 
se kvality života občanů i komunity jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími 
příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé by měli v komunitě o svých potřebách 
a zájmech diskutovat a společně hledat řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a 
pro nikoho nebyla prohrou. Slovo „plánování“ zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita chce 
dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. 
Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost“. 
 
Co to je komunitní plánování? 
Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života a 
která posiluje principy zastupitelské demokracie. Znakem metody je důraz kladený na:  

• zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká; 
• dialog a vyjednávání; 
• dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.  

 
Co to je komunitní plánování sociálních služeb? 
• Metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním 

specifikům i potřebám jednotlivých občanů.  
• Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních 

služeb.  
 
Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? 
• posilovat sociální soudržnost komunity, 
• podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin, 
• cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů v komunitě 

naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb.  
 
Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb 
v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci) vyvstávají, stanovování priorit (toho, 
co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a 
materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování se vychází z 
porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů a 
potenciálních uživatelů.  
 
Sociální služby 
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – umožňují jim pracovat, nakupovat, 
navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe 
a o domácnost, apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. 
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi 
nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním 
postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti. 
 
Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc 
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 
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Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 
stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 
poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho a 
socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů atd.  
 
Cílem služeb bývá mimo jiné: 
• podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do 

vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu;  
• rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést 

samostatný život;  
• snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.  
 
K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb, resp. se zajištěním 
potřebné pomoci slouží příspěvek na péči.  
 
Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních skupin:  

a) sociální poradenství  
b) služby sociální péče  
c) služby sociální prevence  

 
Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:  

a) pobytové  
b) ambulantní  
c) terénní  

 
Sociální poradenství zahrnuje:  
a) základní sociální poradenství – je povinen poskytnout každý poskytovatel soc. služeb,  
b) odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 
kompenzačních pomůcek. 
 
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s 
cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, 
kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.  
 
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 
společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám překonávat 
jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 
společenských jevů. 
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Mezi služby sociální péče patří: Mezi služby sociální prevence patří:  
Osobní asistence  
Pečovatelská služba  
Tísňová péče  
Průvodcovské a předčitatelské služby  
Podpora samostatného bydlení  
Odlehčovací služby  
Centra denních služeb  
Denní stacionáře  
Týdenní stacionáře  
Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 
Domovy pro seniory  
Domovy se zvláštním režimem  
Chráněné bydlení  
Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče  
 

Raná péče  
Telefonická krizová pomoc  
Tlumočnické služby  
Azylové domy  
Domy na půl cesty  
Kontaktní centra  
Krizová pomoc  
Intervenční centra  
Nízkoprahová denní centra  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
Noclehárny  
Služby následné péče  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením  
Sociálně terapeutické dílny  
Terapeutické komunity  
Terénní programy  
Sociální rehabilitace 
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ORGANIZACE A PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ 
 
Základní informace o projektu 
 
Projekt byl zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Jindřichův 
Hradec a na vypracování aktuálního plánu. Plán pomůže zajistit fungování sítě potřebných 
sociálních služeb. Konkrétním přínosem pro obce bude hledání možností pro zajišťování 
sociálních služeb potřebným občanům, propojení se službami poskytovanými v J. Hradci a 
přímé napojení na proces komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Bez 
zapojení do procesu plánování ztrácí služby naději na dotace ze strany Kraje, státu i EU. 
 
V rámci projektu byl také vytvořen katalog všech poskytovatelů sociálních služeb, který je 
k dispozici všem obcím. 
 
Projekt navazuje na předchozí procesy: 

• Komunitní plán sociálních služeb pro město J. Hradec (zpracování bylo podpořeno 
z ROP a probíhalo v letech 2007–2008). 

• Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji 2012–2013 (V rámci plnění zakázky 
tohoto projektu byly zpracovány analýzy: poskytovatelů, využití pečovatelské služby, 
problematiky ubytoven a osob s duševním onemocněním. Byl vydán katalog 
poskytovatelů sociálních služeb. Další aktivitou byl Den zdraví a poskytovatelů 
sociálních služeb). 

• Komunitní plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec (probíhalo v letech 
2015-2017 s podporou ESF). 

 
Období realizace 
1.1.2018 - 31.12.2019 
 
Hlavní aktivity 
 

Aktualizace základních dokumentů, evaluace a hodnocení předchozího procesu 
Byla aktualizována metodika pro plánování sociálních služeb na území SO ORP J. Hradec. 
Řídící skupina aktualizovala základní listinu a jednací řády. Na začátku plánování byla také 
provedena evaluace a hodnocení efektivity předchozího procesu plánování. 
 

Monitoring a vyhodnocení KPSS J. Hradec 
V průběhu realizace projektu bylo vyhodnoceno plnění předchozích komunitních plánů, 
zpracovaných na území ORP J. Hradec. Vyhodnocení provedly příslušné pracovní skupiny. 
Vyhodnocení je přístupné na internetu. 
 

Informační kampaň 
Informační kampaň probíhala po celou dobu realizace projektu. Cílem bylo poskytnutí 
informací o komunitním plánování sociálních služeb široké veřejnosti a zapojení maximálního 
počtu obyvatel regionu do procesu plánování. 
 

Veřejná setkání a kulaté stoly starostů 
Cílem prvního veřejného setkání, které se uskutečnilo 12. dubna 2018 bylo seznámení 
veřejnosti s významem komunitního plánování sociálních služeb a s obsahem projektu. Dále 
byly prezentovány předchozí komunitní plány sociálních služeb zpracované na území SO ORP 
J. Hradec. Účastníci diskutovali o hlavních problémech v sociální oblasti.  
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Na druhém veřejném projednání 18. listopadu 2019 byl představen návrh komunitního plánu. 
Účastníci měli možnost klást otázky a připomínkovat zejména jeho opatření a aktivity. Sebrané 
připomínky byly následně zapracovány. 
Zástupci obcí se sešli u kulatých stolů starostů. První setkání se uskutečnilo 25. dubna 2019 a 
bylo zaměřeno na hodnocení sociální situace v území. Na druhém 1. listopadu 2019 byl 
projednán návrh komunitního plánu. 
 

Analýza aktuální sociální situace v regionu 
Během projektu byly vypracovány tyto analýzy: 
Sociodemografická analýza regionu – je součástí tohoto plánu a zahrnuje potřebné statistické 

údaje za území SO ORP J. Hradec. 
Analýza zajištění sociálních služeb – analýza obsahuje popis všech poskytovatelů sociálních 

služeb v regionu, popis zaměření jejich služeb, cílových skupin, kapacit atd. Analýza 
byla využita také při sestavení Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. 

Analýza potřeb poskytovatelů – shrnuje hlavní problémy a také rozvojové záměry 
poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Byla významným podkladem pro 
tvorbu nového plánu. 

Analýza zadavatelů – popisuje situaci v obcích ve vztahu k vytváření podmínek pro rozvoj 
sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů, kteří patří mezi osoby sociálně 
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Zabývá se také rozvojovými záměry 
obcí. 

Průzkumy potřeb cílových skupin – na základě požadavků jednotlivých pracovních skupin byly 
vypracovány tyto specifické průzkumy: 
- Mapování stavu drogové scény v Jindřichově Hradci 
- Analýza Využívání terénních sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec 
- Analýza potřebnosti osobní asistence 
- Analýza možností zřízení senior taxi v J. Hradci 
- Bezbariérová mapa Jindřichova Hradce 

Stručný závěr ze specifických analýz je vždy u popisu příslušné oblasti a také na internetu. 
 

Jednání řídící skupiny 
Řídící skupina koordinovala proces komunitního plánování. Mimo jiné schválila jednací řády, 
připomínkovala veškeré analýzy, podporovala činnost pracovních skupin. V samém začátku 
stanovila priority plánu (hlavní témata, kterými se plánovací proces zabýval). Dále 
připomínkovala návrhy opatření a aktivit. Připomínkovala a schvalovala finální výstupy. 
 

Jednání pracovních skupin 
V J. Hradci pracovaly čtyři pracovní skupiny, na ostatním území ORP pracovaly další čtyři 
skupiny. Tyto se scházely v Kardašově Řečici, Nové Bystřici, Nové Včelnici a Strmilově. 
Pracovní skupiny spolupracovaly při průzkumech a sběru podkladů pro analýzy. Pro každou 
prioritní oblast komunitního plánování byly vypracovány SWOT analýzy, byla navržena 
opatření k jednotlivým prioritám a vypracovány podrobné návrhy aktivit. Celkem se 
uskutečnilo 39 jednání pracovních skupin. 
 

Vytvoření plánu a katalogu, distribuce 
Na konci procesu byl zkompletován dokument Komunitní plán sociálních služeb ORP J. 

Hradec. Jako součást plánu jsou přílohy s podrobnými analýzami. Byl vypracován Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec. Vytvořený katalog je převeden do 
interaktivní formy, která umožňuje jeho průběžnou aktualizaci samotnými poskytovateli. 
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Schválení plánu 
Po veřejném projednání plánu a zapracování připomínek byl návrh plánu schválen řídící 
skupinou dne 5. 12 2019 a předložen k projednání a schválení zastupitelstvy všech měst a obcí, 
včetně města J. Hradce. Zastupitelstvo města J. Hradec schválilo plán usnesením 
č. 235/13Z/2019 ze dne 18.12.2019. 
 
Organizační zajištění 
 

Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy (CpKP). 
V čele organizační struktury stála řídící skupina, složená ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů 
a uživatelů sociálních služeb. Organizační zajištění měl na starost realizační tým. Hlavní podíl 
na přípravě vlastního plánu pak měly pracovní skupiny. 
 

Řídící skupina 
• rozhoduje o počtu a zaměření pracovních skupin; 
• připomínkuje a schvaluje výstupy z pracovních skupin; 
• projednává a schvaluje plnění jednotlivých aktivit projektu; 
• pověřuje odpovědností realizační tým za přenos informací mezi řídící skupinou, 

pracovními skupinami a kontaktními osobami na obcích; 
• předkládá výsledný dokument zastupitelstvům jednotlivých obcí. 

Členové řídící skupiny: 
 

Ing. Blížilová Magda město Jindřichův Hradec 
Ing. Blížilová Petra  město Jindřichův Hradec 
Mgr. Šindelářová Zdeňka město Jindřichův Hradec 
Mgr. Papáčková Lucie město Jindřichův Hradec 
MVDr. Nekut Petr město Kardašova Řečice 
Mgr. Hubinger Rudolf město Nová Bystřice 
Šívrová Andrea město Nová Včelnice 
Bc. Nebeská Pavlína město Nová Včelnice 
Mgr. Sedláková Jaroslava, PhD. město Strmilov 
Mgr. Adamec Aleš Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, 

Chráněné bydlení Naplno 
PaedDr. Blažková Drahomíra Otevřená OKNA, z.ú. 

 
Pracovní skupiny 

• Jsou základním článkem komunitního plánování sociálních služeb. 
• Skládají se ze zájemců z řad poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb a 

zástupců veřejnosti. 
• Činnost pracovních skupin organizuje místní odborný pracovník. 
• Místní odborný pracovník či vedoucí pracovní skupiny zajišťuje přenos informací do 
řídící skupiny. 

• Mezi úkoly pracovní skupiny patří zejména: 
o připomínkovat (průběžné i závěrečné znění) analytické (popisné) části 

komunitního plánu s ohledem na tematickou oblast, pro kterou je pracovní 
skupina zřízena, 

o navrhovat způsoby zjišťování potřeb cílových skupin; zjištěné informace jsou 
součástí analýzy a podkladem pro navrhování opatření a priorit rozvoje 
sociálních služeb, 
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o na základě analýzy služeb a potřeb definovat potřebnost sociálních služeb, 
změnu jejich kvality nebo kvantity na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností J. Hradec s ohledem na tematickou oblast, pro kterou je 
pracovní skupina zřízena, 

o navrhovat cíle, priority, opatření a konkrétní projektové záměry, které by 
napomohly řešení zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb v tematické 
oblasti, pro kterou je pracovní skupina zřízena, 

o vypořádávat připomínky z veřejných projednání návrhu komunitního plánu, 
o spolupracovat při realizaci a hodnocení naplánovaných opatření, aktivit 

a projektů, 
o informovat uživatele, zadavatele a poskytovatele sociálních služeb 

o projednávaných a navrhovaných aktivitách a materiálech, sbírat podněty 
a připomínky a předkládat je k projednání v pracovních skupinách. 

• V J. Hradci pracovaly odborné pracovní skupiny: 
o senioři 
o osoby se zdravotním postižením 
o děti a mládež 
o osoby ohrožené sociálním vyloučením 

• Další pracovní skupiny pracovaly v obcích a byly zaměřeny územně: 
o Kardašova Řečice 
o Nová Bystřice 
o Nová Včelnice 
o Strmilov 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 
Údaje o regionu 
 
Základní údaje o správním obvodu ORP Jindřichův Hradec 
Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec (dále také ORP 
Jindřichův Hradec, region JH nebo Jindřichohradecko) je součástí Jihočeského kraje. Na území 
je 58 obcí: Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Číměř, Člunek, Deštná, Dívčí 
Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Pěna, Horní 
Radou, Horní Skrýchov, Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, Jindřichův Hradec, Kačlehy, 
Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Nová 
Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův 
Žďár, Polště, Popelín, Příbraz, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Staré Město pod 
Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilo, Střížovice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, 
Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Vydří, Záhoří, Zahrádky, Žďár. Počet částí obce je 148. 
 
Mapa č.1: Mapa správních obvodů Jindřichohradecka (k 1.1.2018)  

 
 
 
 
V polovině roku 2018 má statut města 7 obcí na území  ORP. Největší je Jindřichův Hradec (21 
460 obyvatel). Ostatní města jsou již podstatně menší Nová Bystřice (3 309 obyvatel), Nová 
Včelnice (2 272 obyvatel), Kardašova Řečice (2 203 obyvatel), Strmilov (1 417 obyvatel), Stráž 
nad Nežárkou (842 obyvatel), Deštná (758 obyvatel). Velkými obcemi, které však nemají statut 
města jsou Kunžak (1 485 obyvatel) a Jarošov nad Nežárkou (1 107 obyvatel). Z hlediska 
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výkonu státní správy je Jindřichův Hradec obcí s rozšířenou působností (ORP, obec III) Nová 
Bystřice je obcí s pověřeným obecním úřadem (obec II). 
 
Popis území 
ORP Jindřichův Hradec se nachází na území bývalého největšího, ale současně řídce 
zalidněného okresu České republiky, okresu Jindřichův Hradec. Zaujímá okrajovou polohu jak 
v rámci České republiky tak i Jihočeského kraje. Leží mimo hlavní dopravní osy a hlavní 
rozvojové oblasti celorepublikového významu. 
Hlavní vazbou je vazba na krajské město České Budějovice (cca 53 km), ostatní vazby (Tábor 
– 49 km, Praha – 135 km, Brno – 135 km) mají menší význam. Pro Jindřichohradecko je 
důležité sousedství s Rakouskem, s nímž má společné aktivity v rámci Euroregionu 
a spolupráce s ostatními obcemi okresu Jindřichův Hradec – Třeboní (30 km) a Dačicemi 
(36 km). 
ORP Jindřichův Hradec se rozkládá na ploše 93 371 ha, v polovině roku 2018 zde žilo 47 131 
obyvatel. Průměrná hustota zalidnění činila 50,5 obyvatel na km². 
 
Mapa. č.2: Geografická mapa regionu JH 

 
 
Území ORP Jindřichův Hradec je charakterizováno poměrně rozsáhlými lesními porosty 
a vodními plochami, zejména rybníky. Jindřichohradecko se pyšní především přírodními 
zajímavostmi a rezervacemi. 
Krajina je mírně zvlněná, většinu území tvoří plochá pahorkatina s výškovým rozmezím od 400 
do 700 m.n.m. Z hlediska krajinného a přírodního jde o velmi cenné území s charakteristickými 
širšími říčními údolími, množstvím rybničních soustav, vodních toků a mokřadů. Významným 
prvkem, jsou hojné lesní porosty, které jsou většinou tvořeny monokulturami smrku. 
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Geomorfologicky náleží území mikroregionu k provinci České vysočiny, k soustavě 
Českomoravské, podsoustavě Českomoravská vrchovina a jejímu celku Křemešnická 
vrchovina. Pedologicky je území mikroregionu hodnocená jako poměrně jednoduché. 
Převážnou část regionu pokrývají žuly a granodiority Českomoravské vrchoviny. 
 
Ústřední část masivu Jihlavských vrchů a Novobystřická vrchovina obklopují území ze severu 
a východu. Masiv Jihlavských vrchů na východě přechází ve značně rozčleněnou pahorkatinu 
Dačickou, na západě pak v obdobnou pahorkatinu Jindřichohradeckou, jejíž osou je řeka 
Nežárka. Jižní část území lemuje Javořická vrchovina. Na západní hranici navazuje 
mikroregion na Třeboňskou pánev, která je odlišným prvkem v pahorkatinném charakteru 
povrchu Českomoravské vrchoviny; má zvlněný reliéf jen při okrajích a je položena ve výšce 
400 – 500 m.n.m. 
Dle Quitta se nachází ORP Jindřichův Hradec v mírně teplé a vlhké vrchovinné oblasti. Podnebí 
regionu ovlivňují především rozsáhlé vodní plochy, které jsou velkými akumulátory tepla, 
regulují množství srážek i zchlazování. Nejteplejší oblastí je Třeboňská pánev, mezi relativně 
chladnější oblasti patří Studenecko v okolí Javořice a jižní část mikroregionu, kam zasahuje 
Česká Kanada. 
Převzato z: Sociodemografická analýza území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, 
2012 
 
Tab. č.1: Územní teploty 2018 
  leden únor březen  duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec 

Jihočeský 
kraj 

T 1,8 -3,9 0,6 12,1 15,4 16,8 18,6 19,5 13,6 9,3 3,4 x 

N -2,2 -1,3 2,5 7,2 12,5 15,3 17,3 16,7 12,3 7,6 2,4 x 

O 4 -2,6 -1,9 4,9 2,9 1,5 1,3 2,8 1,3 1,7 1 x 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty# 
Vysvětlivky: 
T = teplota vzduchu [°C] 
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 [°C] 
O = odchylka od normálu [°C] 
 
Tab. č.2: Územní srážky 2018 
  leden únor březen  duben květen červen červenec srpen září  říjen listopad prosinec 

Jihočeský 
kraj 

S 47 19 28 12 89 105 50 49 68 34 35 x 

N 40 35 49 41 71 85 92 85 57 43 44 x 

% 118 54 57 29 125 124 54 58 119 79 80 x 
Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky# 
Vysvětlivky: 
S = úhrn srážek [mm] 
N = dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 [mm] 
% = úhrn srážek v % normálu 1981–2010 
 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je rovněž řada významných rybničních 
soustav, největšími rybníky jsou Holná (výměra 229,8 ha), Kačležský (157,7 ha), Krvavý 
(127 ha), Velký řečický (85,5 ha), Ratmírovský (78 ha), Hejtman (68,4 ha), Osika (67,3 ha), 
Pěněnský (65 ha), Mutina (62 ha), Kardaš (57,6 ha), Komorník (56,3 ha), Velká Lásenice 
(54 ha), Polom (52 ha), Velký Hroch (49,9 ha) a Vajgar (36,0 ha). Vodní plocha má rozlohu 
5 064 ha, tj. 5,4% území správního obvodu.  
Převzato z: Krizový plán obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, POMOCNÁ ČÁST C.5.1) 
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Celý bývalý okres Jindřichův Hradec se vyznačuje přítomností velkého počtu rybníků. Jejich 
celková plocha je více než 11,5 tis. hektarů. Zdejší rybníky tvoří 20% rybničních ploch celé 
České republiky. Nejvýznamnějšími staviteli rybníků a zejména třeboňské rybniční soustavy 
byli Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. 
Z hydrologického hlediska náleží území Jindřichohradecka do povodí I. řádu Labe, II. řádu 
Vltava, III. řádu Lužnice, IV. Řádu Nežárka. Východně od Jindřichohradecka se nachází hlavní 
evropské rozvodí – území patří Vltavě a Labi (Severní moře), východním směrem pak sbírá své 
přítoky Moravská Dyje (Lipnický potok, Vápovka), která ústí přes Dunaj do Černého moře. 
Převzato z: Sociodemografická analýza území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, 
2012 
 
Tab. č.3: Členění území – srovnávací tabulka 
Členění území 2001 2006 2012 2018 (k 9.8.) 
Počet obcí 58 58 58 58 
Počet částí obcí  148 148 148 148 
Počet základ. sídelních jednotek  185 185 189 202 
Počet katastrálních území  143 143 143 143 
Počet obcí se statutem města  4 7 7 7 
Počet obcí se statutem městyse  x - - 1 

 
Tab. č.4: Pozemky – srovnávací tabulka 
Pozemky 2001 2006 2012 2018 (k 9.8.) 
Výměra v ha  93 322 93 326 93 351 93 371 
zemědělská půda 46 118 45 611 45 113 45 026 
lesní pozemky  37 871 35 168 35 526 35 643 
Hustota zalidnění (osoby/km2)  50,5 50,7 51 50,5 

 
Tab. č.5: Základní údaje o obcích 2018 

Název obce 
Výměra 
celkem 

v ha 

Nadm. 
výška 

m n. m. 

První 
písemná 
zpráva 

Počet 
katastrů 

Počet 
částí 
obce 

Počet 
ZSJ 

Vzdálenost 
od 

krajského 
města             
v km 

Vzdálenost 
od obce s 

rozšířenou 
působností 

v km 

Bednárec 781  515      1377 1  1  1  60,3  10,7  

Bednáreček 694  549  1499 1  1  1  64,5  15,0  

Blažejov 1 989  506  1369 5  5  5  58,7  9,4  

Bořetín 588  580  1404 1  1  1  71,1  21,5  

Březina 951  560  1294 1  1  1  56,8  19,8  

Číměř 4 578  519  1359 7  7  7  51,0  11,0  

Člunek 2 495  544  1542 3  3  3  60,2  12,1  

Deštná 1 270  420  1294 2  2  2  54,6  16,7  

Dívčí Kopy 272  565  1267 1  1  1  66,6  20,1  

Dolní Pěna 530  473  1359 1  1  1  49,8  5,8  

Dolní Žďár 684  455  1411 2  2  2  45,7  6,3  

Doňov 513  441  1397 1  1  1  40,0  19,6  

Drunče 411  566  1267 1  2  2  58,8  21,3  

Hadravova Rosička 270  537  1549 1  1  1  65,5  15,9  

Hatín 2 991  484  1384 2  3  3  40,0  10,4  

Horní Pěna 1 485  496  1359 2  2  2  53,4  6,5  

Horní Radouň 1 536  558  1487 2  4  4  75,0  20,5  
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Horní Skrýchov 363  484  1384 1  1  1  54,8  5,2  

Hospříz 860  525  1654 2  2  2  56,4  6,8  

Jarošov nad Nežárkou 2 776  476  1340 7  8  7  59,1  9,5  

Jilem 455  614  1358 1  1  1  71,7  25,7  

Jindřichův Hradec 7 429  475  1220 10  14  35  49,8  x  

Kačlehy 874  539  1399 1  1  1  54,8  8,6  

Kamenný Malíkov 473  526  1654 1     1 1  63,4  13,9  

Kardašova Řečice 4 583  439  1340 3  3  5  43,3  13,8  

Kostelní Radouň 591  513  1354 1  1  1  60,9  11,6  

Kunžak 4 956  575  1365 5  7  7  67,1  17,8  

Lásenice 1 041  450  1391 1  1  1  45,2  9,3  

Lodhéřov 2 375  535  1294 3  3  3  57,3  9,3  

Nová Bystřice 8 183  588  1775 13  13  17  58,2  18,2  

Nová Olešná 723  543  1379 1  1  1  65,2  15,7  

Nová Včelnice 1 010  507  1360 1  1  3  63,2  13,6  

Okrouhlá Radouň 908  625  1389 1  1  1  62,8  17,0  

Pístina 1 015  458  1397 1  1  1  38,2  16,9  

Plavsko 1 089  464  1379 1  1  1  39,0  16,2  

Pleše 984  487  1382 1  1  1  42,2  15,6  

Pluhův Žďár 3 338  478  1267 7  8  8  49,8  14,0  

Polště 413  511  1389 1  1  1  43,4  9,0  

Popelín 1 347  575  1349 2  2  3  68,6  19,1  

Příbraz 711  468  1518 1  1  3  42,5  12,9  

Ratiboř 1 169  512  1384 1  1  1  46,6  7,9  

Rodvínov 1 272  475  1319 2  2  2  54,9  5,4  

Roseč 546  502  1367 1  1  1  44,0  9,6  

Rosička 395  427  1603 1  1  1  65,5  19,0  

Staré Město pod 
Landštejnem (městys) 6 925  545  1495 15  8  15  68,5  28,5  

Stráž nad Nežárkou 3 629  450  1284 3  3  5  38,3  13,7  

Strmilov 3 061  545  1255 5  5  5  67,4  21,9  

Střížovice 1 236  532  1381 3  3  3  63,3  20,0  

Světce 759  440  1255 1  1  1  56,2  24,8  

Újezdec 422  448  1340 1  1  1  38,9  19,2  

Velký Ratmírov 1 357  513  1420 1  1  1  52,4  7,5  

Vícemil 382  540  1378 1  1  2  52,8  20,4  

Višňová 578  478  1340 1  1  1  48,5  17,8  

Vlčetínec 622  545  1359 1  1  1  67,7  19,0  

Vydří 587  483  1364 1  1  1  46,5  7,5  

Záhoří 361  465  . 1  1  1  40,9  18,8  

Zahrádky 820  594  1353 2  2  2  72,4  27,8  

Žďár 713  505  1549 2  2  2  72,8  16,9  

 
Porovnání území s ostatními částmi Jihočeského kraje 
Jihočeský kraj má rozlohu 10 058 km², to je 12,8 % z území celé České republiky. 1/3 tvoří 
lesy, 4% pokrývají vodní plochy. 
V rámci reformy veřejné správy bylo v Jihočeském kraji ustaveno 17 správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností: 
Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko, 
Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, 
Vimperk, Vodňany. 
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Graf č.1: Výměra v ha ve správních obvodech Jihočeského kraje (k 31.12.2017) 

 
 
Graf č.2: Počet obcí ve správních obvodech Jihočeského kraje (k 31.12.2017) 

 
 
Graf. č.3: Počet obyvatel ve správních obvodech Jihočeského kraje (k 31.12.2017) 
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Graf č.4.: Hustota obyvatel na 1 km2 ve správních obvodech JČ kraje (k 31.12.2017) 

 
 
Dobrovolné svazky obcí (mikroregiony) 
 
Mapa č.3: Dobrovolné svazky obcí 

 
Zdroj: Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec  
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Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností J. Hradec působí celkem 
12 mikroregionů (v těchto svazcích je sdruženo 47 obcí ze všech 58 obcí spadajících do 
správního obvodu ORP). Jejich území se vzájemně překrývají a často zasahují mimo ORP 
Jindřichův Hradec a rozšiřují se na území celého okresu. Cíle se také liší. Obvykle je to ochrana 
společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým 
rozsahem a významem účastnickou obec.  
 
Mezi tyto mikroregiony či dobrovolné svazky patří: 
 
Dobrovolný svazek obcí Veselsko 
Nám. T.G.Masaryka 26,  
391 81 Veselí n/Luž. 
Předseda svazku: Ing. Vít Rada, starosta města Veselí n/Luž. 
E-mail: info@veselsko.cz 
IČO:71183663 
www.dsoveselsko.cz 
 
Vodovod Hamr 
Palackého 46 
379 01 Třeboň 
IČO: 60818361 
Ředitel svazku: Ing. Josef Hlávka 
e-mail: vodovod.hamr@seznam.cz 
www.vodovod-hamr.wz.cz 
 
DSO Vodovod Landštejn 
Krajířova 27,  
380 01 Dačice 
Jednatelé svazku: Ing. Hynek Blažek, Ing. Jiří Baštář 
E-mail: starosta@novabystrice.cz 
 
Mikroregion Jindřichohradecko - západ 
Horní Pěna 93,  
378 31 Horní Pěna 
IČO: 725 67 449 
Předseda svazku: Ing. Karel Dušek 
E-mail: hirsova@hornipena.cz 
 
Mikroregion Jindřichohradecko-svazek obcí Jindřichohradecko 
Klášterská 135, 
377 22 Jindřichův  Hradec 
IČO: 709 74 250 
Předseda: Martin Míka 
e-mail:  
https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/spoluucast-mesta-v-
organizacich/mikroregion-jindrichohradecko.html 
 
Sdružení měst a obcí Bukovská voda 
Týnská 292, 
37365  Dolní Bukovsko 
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IČO: 65050541 
Ředitel: Ing. Václav Anderle 
E-mail: anderle@bukovskavoda.cz 
https://www.bukovskavoda.cz 
 
Mikroregion Řečicko - Svazek obcí Řečicka 
nám. J. Hrubého 64, 
378 21 Kardašova Řečice 
IČO: 709 37 397 
Předseda svazku: MVDr. Petr Nekut 
E-mail: petr.nekut@kardasova-recice.cz 
https://www.kardasova-recice.cz/mestsky-urad/mikroregion-recicka/ 
 
Česká inspirace, svazek obcí 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové;  
Korespondenční adresa: 
Sekretariát DSO Česká inspirace 
Bří Šťastných 1000, 
570 01  Litomyšl 
IČO: 60085126 
E-mail: ceskainspirace@litomysl.cz 
Předseda: Ing. Jaroslav Martinů  
http://www.ceskainspirace.cz/o-nas/#zacatek 
 
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu BOREK  
Krajířova 27, 
380 12  Dačice 
IČO: 608 16 180 
Předseda: Ing. Karel Macků 
http://www.hostetice.cz/sdruzeni-pro-likvidaci-komunalniho-odpadu-borek/ds-1026 
 
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec se sídlem ve Slavonicích 
Horní nám. 525, 378 81 Slavonice 
Kontaktní adresa: 
Mírové nám. 58 
378 33 Nová Bystřice 
IČO: 608 17 470 
Předseda svazku: Vladimír Bláha 
E-mail: starosta@novabystrice.cz 
http://www.novabystrice.cz/sdruzeni-pohranicnich-obci-a-mest-okresu-jindrichuv-hradec/ds-
1178/archiv=0&p1=1103 
 
Svazek obcí Blažejov a Hospříz 
Blažejov 38, 
378 52 Blažejov 
IČO: 725 46 174 
Jednatel: Petr Tóth, Martin Míka 
email: obec.blazejov@quick.cz 
http://blazejov.cz/svazek-obci.htm 
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Svazek obcí regionu Třeboňsko 
Palackého nám. 46,  
379 01 Třeboň 
IČO: 608 17 500 
Předseda: Ing. Josef Pindroch 
dso.sort@seznam.cz (Ing. Josef Hlávka, tajemník svazu) 
http://sort.wz.cz/ 
 
Podrobnější informace k mikroregionům jsou k dispozici v krajském registru dobrovolných 
svazků obcí: https://www.kraj-jihocesky.cz/1936/registr_dobrovolnych_svazku_obci.htm 
 
 
 
Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s 
Je subjektem vzniklým v roce 2012. Sdružuje celkem 45 partnerů (mikroregiony, tak 
jednotlivé obce, podnikatele a neziskové organizace či farnosti).  
MAS Česká Kanada o.p.s. zajišťuje partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli 
a neziskovými organizacemi za účelem rozvoje venkovských oblastí pomocí iniciativy 
LEADER 
 

Mapa. č.4: MAS Česká Kanada 

 

Zdroj: MAS Česká Kanada https://www.masck.cz/mas-ceska-kanada-ops/, https://www.masck.cz/dokumenty-
2/vyrocni-zpravy/ 
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Historie i současnost regionu 
 
Zdejší krajina byla osídlena poměrně pozdě. Většinu zdejšího území pokrýval prales, výjimkou 
zřejmě nebyly ani močály. Ve větším počtu začínají oblast osidlovat od 7. do 10.století 
především Slované, ačkoliv již před nimi zde pravděpodobně v menším počtu žili lidé. 
Hranice mezi Čechami a Rakouskem nebyly po dlouho dobu vytyčeny a byly také mimo jiné 
předmětem různých sporů. Hranice určil až císař Fridrich I. Barbarossa roku 1179, ve sporu 
českého knížete Bedřicha s rakouským vévodou Leopoldem o území zvané Vitorazsko. 
Význam území začal stoupat od počátku soustavné kultivace krajiny na přelomu 
12. a 13. století. Část pomezního hvozdu padla za oběť kolonizaci již ve druhé polovině 
12.  věku. 
Smlouvou z Chebu z roku 1179 byl spolu s územím Vitorazska, politicky i jazykově dosud 
příslušného k Čechám, připojen k územím rakouského vévody i menší úsek krajiny se 
severovýchod od Nové Bystřice, čímž se otevřela cesta ke kolonizační aktivitě příslušníků 
dolnorakouské šlechty. 
V bitvě u moravských Loděnic roku 1185 zvítězili Češi (které vedl pozdější král Přemysl Otakar 
I.). Českému knížeti Bedřichovi záleželo na tom, aby padla mocná překážka volnému přístupu 
na Moravu - velký pomezní hvozd mezi oběma zeměmi. To se mohlo stát jedině kolonizací. 
Kníže to řešil tak, že část území (Pelhřimovsko) dal pražskému biskupovi, něco země 
jednotlivcům, avšak největší úsek věrnému služebníkovi Vítkovi (z Prčice) a jeho rodu 
(Vítkovcům). 
Centrem rozsáhlého pohraničního území na jihovýchodě Jindřichohradecka se již v první 
polovině 13. století stal královský a posléze Vítkovský hrad Landštejn, s jehož osudy je svázán 
vývoj celého přilehlého regionu při státní hranici s Rakouskem. První písemné zmínky se datují 
k roku 1175. Na přelomu 12. a 13. století také vznikají první zdejší osady. V čele kolonizačního 
úsilí stál především rod Zöbingenů, členů vedlejší větve Kueringů a příslušníci vysoké rakouské 
ministeriálské šlechty, kteří se stali ochránci zdejšího majetku johanitů. 
Správním a obranným centrem této nejsevernější zöbingské enklávy se stal nevelký, mohutnou 
kamennou hradbou, příkopem a vnějšími valy zpevněný hrádek v dnešním Pomezí (první 
polovina 13. století). Pravděpodobně z iniciativy Přemysla I., který se po roce 1222 ujímá 
správy této části země, byla zahájena výstavba nového hradu - Landštejna, který se měl stát 
významnou vojenskou oporou panovníka na neklidné česko-rakouské hranici. 
Ovládnutí rakouských zemí Přemyslem Otakarem II. po polovině 13. století znamenalo zánik 
koexistence této unikátní soustavy česko-rakouského dvojhradí při důležité zemské stezce. To 
spolu s nejasnými poměry v přilehlé části Rakouska uvolnilo cestu integračním procesům 
pod vedením české panovníka a předních velmožů království, Vítkovců. Díky blízkosti 
Rakouska i občasným sympatiím Vítkovců s rakouskými či německými knížaty byly do oblasti 
povoláváni hojně také německy mluvící kolonisté. Po celá staletí území prochází společně 
dobami rozkvětu i úpadku. Velké škody v kraji způsobila husitská vojska (Landštejn, Nová 
Bystřice). Šestnácté století přineslo relativně klidný rozvoj hospodářského podnikání šlechty 
(zakládání rybníků a chov domácího dobytka) i růst bohatství měst. Následující třicetiletá válka 
znamenala všestranný úpadek a zbídačení obyvatel. Většinu území získali přívrženci 
katolických Habsburků, staré české rody vystřídali v řadě případů přistěhovalci. 
Zánik monarchie a vznik dvou nových států v roce 1918 znamenal oslabení kontaktů s Čechami 
a Moravou a na české straně přinesl i nespokojenost národnostních menšin. Vyhrocení 
nacionálních vášní přinesla 30. léta 20. století. Díky velkému počtu německého obyvatelstva se 
města jako Nová Bystřice či Slavonice staly centry Sudetoněmeckého hnutí. 
Odtržením pohraničních částí, k nimž z velké částí patřila i oblast České Kanady, nastal exodus 
Čechů a židů do vnitrozemí. Po válce bylo německé obyvatelstvo vyhnáno a pohraničí následně 
znovu osidlováno českým obyvatelstvem. Po židech zůstaly v podstatě již jen poničené 
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hřbitovy. Nové obyvatelstvo však mnohdy nemělo ke krajině vztah a někdy také dostatečné 
zkušenosti s hospodařením. Další ranou zdejšímu rozvoji byla železná opona, kvůli jejímuž 
budování a pro ochranu hranic byly mnohé vesnice vysídleny, opuštěny nebo srovnány se zemí. 
Na druhou stranu, právě díky nepřístupnosti a také díky tomu, že se oblasti vyhnul větší rozvoj 
průmyslu, zůstala oblast relativně nedotčeným koutem krásné přírody a relativně zdravého 
životní prostředí. Po roce 1989 začala být postupně znovu objevována a dnes patří mezi 
oblíbené cíle tuzemských i zahraničních návštěvníků. 
 
 
Jindřichův Hradec 
Historie města 

Za první opevněné sídlo na území Jindřichova Hradce můžeme považovat pohraniční 
přemyslovské hradiště z 9. až 10. století. Na konci 12. století se okolní region dostává pod sféru 
vlivu mocného rodu Vítkovců. Z tohoto rodu se posléze oddělili páni z Hradce, kteří vlastnili 
zdejší panství až do roku 1604, kdy vymřeli po meči. Kolem roku 1220 si nechává Jindřich 
z Hradce vystavět na základech starého slovanského hradiště nový gotický hrad a nazývá jej 
Nový hrad, nebo Nový dům (Nova domus) - odtud dodnes používané německé označení 
Neuhaus. Jméno hradu se brzy přeneslo i na vznikající tržní osadu v podhradí. Díky své 
strategické poloze mezi Prahou a Vídní zaznamenala tato osada v brzké době nebývalý vzestup. 
Roku 1255 je v souvislosti s ní zmiňován panský rychtář, zajišťující chod městečka a dohlížející 
na provoz tržiště. 
Přelomovým rokem se stal rok 1293, kdy je Jindřichův Hradec poprvé zmiňován jako město. 
Řadíme jej tedy k nejstarším městům v Čechách. V této době již měl Hradec s největší 
pravděpodobností dobudováno opevnění a v následujících desetiletích se pokračovalo 
s plánovitou výstavbou převážně kamenných měšťanských domů. V první třetině 14. století 
přicházejí do města minorité, kteří zakládají kostel sv. Jana Křtitele a následně přilehlý klášter. 
Po polovině 14. století se stavební ruch zaměřuje na budování farního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. 
Ve 14. století rovněž sílí vliv obchodníků a řemeslníků, hlavně pak soukeníků. Právě 
soukenictví se na mnoho staletí stalo klíčovým odvětvím. Jindřichohradečtí soukeníci vyváželi 
své zboží nejen do ostatních měst v Čechách, ale i daleko do zahraničí. Druhým důležitým 
odvětvím bylo pivovarnictví, jehož počátky sahají rovněž do 14. století. Zdejší panský pivovar 
se stal v 16. století největším pivovarem v jižních Čechách, definitivně byl zrušen roku 1967. 
Rozkvět města plynule pokračoval v 15. století a vrcholu dosáhl v 16. století, v době vlády 
Jindřicha IV. Z Hradce a jeho syna Adama. Ke gotickým stavbám se přidávaly stavby 
renesanční, hlavně díky přítomnosti mnoha italských stavebníků, přestavujících hrad 
na moderní zámek. Tito architekti a kameníci pracovali i pro mnohé bohatší měšťany a tak 
vzniklo na rynku mnoho velmi výstavných domů s podloubími. Jindřichův Hradec se v této 
době dostal do desítky největších měst v Čechách, z poddanských měst byl největší. Zlatý věk 
města končí rokem 1604, kdy vymřeli páni z Hradce, a panství převzal Vilém Slavata z Chlumu 
a Košumberka. Vypuknuvší třicetiletá válka byla počátkem úpadku Jindřichova Hradce, byť 
byl té době dokonce druhým největším městem celého Království Českého. Koncem 17. století 
převzali panství Černínové z Chudenic a vlastnili je až do roku 1945. 
 
18. století znamenalo pro město útlum, třebaže z této doby pochází jedna z dominant - sloup 
Nejsvětější Trojice. Roku 1773 zasáhl Jindřichův Hradec ničivý požár a v roce 1801 další, ještě 
katastrofálnější. Vyhořelo přes 300 domů a několik desítek lidí uhořelo. Jindřichův Hradec 
získal po požáru nový klasicistní vzhled. V první polovině 19. století se stalo město centrem 
národního obrození. Následná krize soukenictví a nerealizovaná stavba železniční tratě z Prahy 
do Vídně zpomalily rozvoj města. V době starostování V. Naxery (1882 - 1908) se stalo město 
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živým kulturním centrem. V této době byla konečně přivedena do Hradce trať (1887). V témže 
roce došlo na přestavbu bývalého vodního mlýna na Křižíkovu elektrárnu a město dostalo, jako 
druhé v Čechách, provizorní elektrické osvětlení. 1. dubna následujícího roku se rozsvítilo 
elektrické světlo ve městě natrvalo. Jindřichův Hradec byl prvním městem v Rakousku - 
Uhersku, kde bylo zavedeno elektrické osvětlení i do soukromých domů. 
Ač bylo v minulosti okolí města z velké části osídleno Němci, a ač byli páni z Hradce velmi 
proněmecky orientováni, mělo české obyvatelstvo města vždy drtivou většinu. V 16. století se 
počet obyvatel pohyboval mezi čtyřmi a pěti tisíci. Z roku 1828 máme první přesný údaj - 4 562 
osob. V následujících desetiletích počet obyvatel poměrně prudce stoupal: 6 986 v roce 1848, 
8 706 v roce 1886 a 9 285 v roce 1900. V první polovině 20. století se počet obyvatel příliš 
neměnil, a to ani po odsunu Němců po 2. světové válce. Nárůst počtu obyvatel opět pokračoval 
od 60. let v souvislosti se založením velkých továren. 
V roce 1950 bylo historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou rezervací. 
Nejvýznamnější i nejstarší dochovanou sakrální stavbou města je kostel sv. Jana Křtitele 
s bývalým minoritským klášterem. Dominantou centra je gotický chrám Nanebevzetí Panny 
Marie s hranolovou věží vysokou 68 m. Z ochozu věže je překrásná vyhlídka s mapami krajiny. 
K raritám města patří 15. poledník východní délky, který prochází přímo centrem Jindřichova 
Hradce. Je vyznačen v Kostelní ulici na dlažbě u proboštského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. 
 

Současnost: 

V roce 1945 byl obnoven Jindřichohradecký okres. Podle nového správního uspořádání k němu 
byly v roce 1960 připojeny zrušené okresy Třeboňský a Dačický. 
Obnovené a nové provozovny textilní lnářské výrobny, navazující na bohatou historii 
tkalcovství, nesly od roku 1950 název Jiholen. Postupně se proměňovaly na bavlnářské závody, 
od roku 1960 až do zrušení v roce 2008/2009 fungující pod názvem Jitka. V roce 1957 zahájil 
činnost strojírenský závod Lada n.p. s programem výroby šicích a pletacích strojů. Po roce 1960 
byl zrekonstruován starší závod jihočeské Fruty s produkcí sirupů, lihovin, ovocných vín. Na 
přelomu 60. a 70. let byla vystavena velkokapacitní Jihočeská mlékárna. Díky početnému 
souboru unikátních stavebních a uměleckých památek bylo v roce 1961 (uvádí se i rok 1950) 
vyhlášeno historické jádro Jindřichova Hradce městskou památkovou rezervací. 
Na bohatý spolkový život v předchozím období navázala po roce 1950 celá řada spolků a klubů. 
Hranice okresu přesáhla Jindřichohradecká opera, která v letech 1950-1965 nastudovala 
22 premiér operních děl. Po přestávce operní představení opět pokračují od roku 1988. Bohatý 
kulturní a společenský život doplnily další nové tradice (od 1966) – mezinárodní soutěž 
mladých hudebníků Concertino Praga; v Jindřichově Hradci se každoročně pořádají koncerty 
laureátů. Významných úspěchů na sportovním poli dosáhli např. veslaři (Václav Chalupa 
a další), mezi tradiční sporty patří zejména hokej a ženská házená. 
Přechod k tržním formám ekonomiky po roce 1989 uvolnil cestu k rozmachu soukromého 
podnikání ve stavebnictví, obchodu a službách. Postupně se obnovila větší část historického 
jádra města. V roce 1993, kdy se slavilo 700. výročí města, se znovu otevřely brány opraveného 
státního hradu a zámku. Rozšířily se unikátní gobelínové dílny, zrekonstruovaly se koželužské 
domky u Nežárky. K dobře prosperujícím podnikům patří Kasalova pila, která je opět 
ve vlastnictví rodiny Kasalovy. 
V roce 1991 se otevřela Fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán základní 
kámen vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci. Od roku 1998 je fakulta součástí Vysoké 
školy ekonomické a jedná se o jedinou mimopražskou fakultu VŠE.  
V roce 2007 město Jindřichův Hradec obdrželo cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - Historické 
město roku 2007. 
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Město Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití 
v nádherném prostředí historického města (galerie, prohlídky památek, koncerty a pravidelná 
představení opery na zámku; toulky krásnou přírodou; sportovní vyžití např. na tenisových 
a volejbalových kurtech; relaxaci v aquaparku; cyklotrasy; obchody, hotely, restaurace, 
kavárny a další). 
Město však není jen městem se zachovalými památkami, může ukázat i něco z moderní 
architektury. A se již jedná o moderní budovu sportovní haly, zrekonstruovaný komplex bazénu 
s aquaparkem, nebo přístavbu Fakulty managementu s knihovnickým a informačním centrem. 
Úspěchy sklidila i stavba současného domu s pečovatelskou službou, jež povstala na místě 
několika starších domů v centru města. 
Jedním z hlavních symbolů Jindřichova Hradce je rybník Vajgar, který se nachází uprostřed 
města. Leží na Hamerském potoce několik set metrů před jeho ústím do řeky Nežárky. Rybník 
je mostem rozdělen na 2 části - Malý a Velký Vajgar. Malý Vajgar těsně přiléhá k zámku 
a Velký Vajgar tvoří nejpodstatnější část celého rybníku. Uprostřed něj se nachází uměle 
vytvořený ostrůvek, který nechal pro svou manželku vytvořit hrabě Černín v 19. století. 
Na jednom z břehů se nachází rozsáhlý plavecký areál s tobogánem, pláží a krytým plaveckým 
bazénem. 
Jindřichův Hradec je známý i díky úzkorozchodným tratí. Jedna trať vede do Nové Bystřice 
a je dlouhá 33 km a druhá do Obrataně a měří 46 km. V současné době jsou na obou těchto 
tratích v letních měsících pořádány romantické vyjížďky historickými vlaky. 
Současný Jindřichův Hradec je město bez většího průmyslu, s dochovaným souborem památek, 
na nějž navazují novější účelové stavby. Je to město živé, univerzitní, kulturní. Město 
obklopené krásnou přírodou a relativně čistějším ovzduším. 
 

Statistické informace o městě 

V polovině roku 2018 má město, včetně 14 místních částí, 21 460 obyvatel. Jeho rozloha je 
7 429 ha, rozkládá se na 15° východní délky a zhruba 49,1° severní šířky, ve výšce 478 m nad 
mořem. Městem protéká řeka Nežárka a Hamerský potok, jedním ze symbolů města je rybník 
Vajgar o rozloze 49 hektarů. 
 
 
Nová Bystřice 
Roku 871 zde byla přepadena družina jakési české kněžny, manželky velkomoravského krále 
Svatopluka I. V 11. a 12. století zde existovalo slovanské osídlení, jehož dokladem je mohylové 
slovanské pohřebiště v přírodním parku Homolka-Vojířov. První zmínka o Nové Bystřici 
pochází z roku 1175 (což z ní činí nejstarší sídlo v okrese Jindřichův Hradec), kdy je zmiňována 
osada Vistritz jako součást raabského hrabství v Dolních Rakousech. Oblast byla na žádost 
raabských hrabat kolonizována Johanity. Po vymření hrabat z Raabsu patřila oblast rodu 
Zöbingů, kteří pravděpodobně ve Vistritzu nechali postavit největší rotundu ve střední Evropě. 
Zöbingové také založili hrad Landštejn, s nímž jsou dějiny Nové Bystřice spjaty. 
Roku 1276 se Bystřice a Landštejn staly osobním majetkem Guty Habsburské, budoucí české 
královny. Roku 1282 se pak bystřické panství stává součástí Čech, neboť připadá Vítkovci 
Sezemovi z Landštejna. Další bystřický pán Vilém z Landštejna rebeloval proti Janu 
Lucemburskému, který roku 1318 celé panství vyplenil, čímž způsobil lokální hladomor. Vilém 
z Landštejna ale později obrátil a stal se královým rádcem, takže Jan Lucemburský roku 1341 
povýšil Bystřici na město. 
Roku 1381 se Bystřice stává majetkem korutanského rodu Krajířů z Krajku. Za husitských 
válek byl pánem Bystřice věrný katolík Lipolt z Krajku. Roku 1420 Bystřici dobyl a vypálil Jan 
Žižka, poměrně brzy ale byla znovu vystavěna a pojmenována Nová Bystřice. Roku 1493 přišel 
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na Novobystřicko paulánský řád, který zde založil klášter. Ten byl roku 1533 zničen sektou 
novokřtěnců, kteří klášter během mše přepadli a 40 mnichů spolu s věřícími z okolí zavraždili. 
Roku 1575 vymírají Krajíři z Krajku po meči a zadlužené panství se vystřídá v rukou 
Lobkoviců a Kinských. Roku 1615 panství koupila hradecká kněžna Lucie Otýlie z Hradce, 
která je poté odkázala svému synovi Adamu Pavlu Slavatovi. Za něho nastal největší rozvoj 
bystřického panství. Roku 1626 pozval zpátky paulány a roku 1637 udělil městská práva 
hornickému městečku Hůrky, které je dnes součástí Nové Bystřice. Adam Pavel Slavata nechal 
po své smrti zazdít své srdce v kostele ve své milované Nové Bystřici, což prokázal 
archeologický průzkum roku 1997. 
Po vymření Slavatů se až do zrušení panské správy roku 1848 majitelé novobystřického panství 
rychle střídali. Roku 1785 Josef II. zrušil paulánský klášter. Po roce 1870 nastal rapidní úbytek 
obyvatelstva vystěhováním do Ameriky (zhruba 1/3 obyvatelstva odešla). Roku 1897 sem byla 
přivedena úzkorozchodná dráha z Jindřichova Hradce. 
Roku 1938 zde byli nadšeně přivítáni Němci a Neubistritz se stal okresním městem. Nová 
Bystřice byla osvobozena 10. května 1945 a o 18 dní později byli odsunuti Němci a nastal příliv 
českého obyvatelstva. V dobách komunistické totality se Nová Bystřice nalézala prakticky pár 
metrů od železné opony a byla k ní připojena řada vesnic v okolí. Po roce 1989 nastal obrovský 
rozkvět města, cyklotras a turismu. 
Nová Bystřice leží na státních hranicích s Rakouskem, nachází se zde tři hraniční přechody: 
Nová Bystřice-Grametten, Smrčná-Haugschlag a Artolec-Hirschenschlag. Nová Bystřice 
sousedí s městem Stráž nad Nežárkou a obcemi Číměř, Člunek, Kunžak, Český Rudolec a Staré 
Město pod Landštejnem. Nová Bystřice má i s okolními vesnicemi 3 500 tisíc obyvatel. Nová 
Bystřice je pověřená obec. Do správního obvodu Nové Bystřice spadají obce Číměř a Staré 
Město pod Landštejnem. 
Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 49 % rozlohy města (39,99 km2) tvoří 
lesy, zatímco pouhých 0,7 % rozlohy je zastavěných. Značnou část území zabírají také rybníky 
(Osika, Mnišský rybník, Bystřický rybník), které většinou napájí říčka Dračice. 
Nová Bystřice je konečnou stanicí úzkorozchodné železnice z Jindřichova Hradce (trať 229), 
otevřené v roce 1897 a v současnosti vlastněné a provozované společností Jindřichohradecké 
místní dráhy (JHMD). 
Nová Bystřice leží 590 metrů nad mořem v Novobystřické vrchovině, která je součástí 
Javořické vrchoviny, nejvyšším bodem Nové Bystřice je Kunějovský vrch (725 m n. m.). 
Území Nové Bystřice je součástí dvou přírodních parků - na západě zasahuje do přírodního 
parku Homolka-Vojířov, většina území obce poté spadá do přírodního parku Česká Kanada. 
Nachází se zde také maloplošná přírodní rezervace Blanko. 
Tradiční zaměření na textilní výrobu se mění zejména na služby v turistickém ruchu. 
Ve městě existuje přes deset restauračních zařízení a několik hotelů. Mezi hlavní lákadla patří 
okolní příroda České Kanady s mnoha cyklostezkami, zimními běžeckými trasami, golfovým 
hřištěm a vodní nádrží Osika. 
 
 
Nová Včelnice 
Počátky města sahají do přelomu 13. – 14. století, kdy vznikla tvrz a vesnice Včelnice, 
která dostala své jméno podle knížecích včelích zahrad (od roku 1654 přejmenována 
na Nežárku). Toto území patřilo knížecí komoře. Držitelé tvrze a vsi byli "rytíři ze Včelnice". 
Z nejstarších se připomíná rytíř Svatomír - asi 1320, který sloužil dlouho ve službách 
a ve vojsku krále Jana Lucemburského. Po něm zůstala dcera Blaha, která se po jeho smrti stala 
držitelkou tvrze. Poté se střídali různí držitelé, z nichž nejdéle tu byli Vencelíkové z Vrchovišť 
1467 - 1649. Roku 1649 koupil panství španělský šlechtic Bartoloměj Paradys de la Saga. Jeho 
manželka hraběnka Hypolity z Ladronu postavila za své zachránění při povodni kapli a roku 
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1662 do ní přenesla přesnou kopii zázračné sošky - černé Panny Marie z Alt Oetingenu a místo 
nazvala Nový Oetting. Její syn Bernard František postavil při této kapli 54 domků, které prodal 
řemeslníkům a vytvořil z již poutního místa základ řemeslnického, obchodního a průmyslového 
městečka Nový Oeting - Nový Etynk.  
Městečko se rychle rozrůstalo a tak již roku 1728 byl založen cechovní řád pro cechy truhlářský, 
ševcovský, krejčovský, kožešnický, ale především soukenický. Roku 1786 byl postaven kostel 
Nanebevzetí Panny Marie ze stávající kaple, která byla v něm ponechána jako sakristie. Roku 
1806 byla postavena fara. V roce 1701 byl na paměť nad vítězstvím nad morem, který Nový 
Etynk postihl, postaven Mariánsky sloup. 
V roce 1790 bylo městečko povýšeno na městys Etynk Nový - Včelnice a udělen mu městský 
znak a pečetidlo. Od roku 1884 se Nový Etynk stal městem. V roce 1786 koupil včelnické 
panství JUDr. Josef Hilgartner, rytíř z Lilienbornu, postavil zámek do obdélníkového tvaru, 
zřídil znovu vyhořelý pivovar z roku 1601 a dostal povolení k založení první textilní továrny. 
Nový Etynk přerost přilehlou obec Včelnici nejen rozlohou a počtem obyvatel, ale i po stránce 
kulturní a společenské. Již roku 1789 byla zřízena obecná škola, od roku 1862 zde působil 
vzdělávací spolek Řemeslnická beseda, dále Štítný, Pošumavská jednota, roku 1900 hudební 
spolek a několik divadelních souborů. Hasičský sbor vznikl roku 1875, Sokol roku 1913, 
Jednota divadelních ochotníků roku 1921. 
V roce 1860 byla v Novém Etynku založení první česká továrna na houně, haleny a koňské 
přikrývky. Další obživu pro obyvatelstvo poskytovala pletárna. Stavba úzkokolejné železnice 
Jindřichův Hradec - Obrataň v roce 1906 uspíšila rozvoj průmyslu a spojila městečko s ostatním 
světem. Statut města byl ve třicátých letech změněn na městys Nový Etynk - Včelnice. 
Při sloučení obou obcí v jednu roku 1950 bylo provedeno odsouhlasení názvu na Novou 
Včelnici, ale statut městyse nebyl udělen. V roce 1998 byl Nové Včelnici navrácen statut města. 
 
 
Kardašova Řečice 
Původní trhová ves je připomínána již ve 13. století. Na okraji pozdějšího městečka stával 
strážní hrad, který byl v období husitských válek pobořen a postupem času rozebrán. Dnes jej 
připomíná pouze zbytek valu a příkop. První doklady existence města pocházejí z roku 1267. 
Samotný název města Kardašova Řečice vznikl podle potoka Řečice (zdrobněle říčka, říčice), 
který pramení v okolí Hostečného a po průtoku kolem Pluhova Žďáru a Klenova se pak poblíž 
kostela stéká s Kardašským potokem, kterého pramen je severně od města a napájí rybník 
Kardaš. Od něho má potom Řečice svůj přívlastek. Pro zajímavost lze uvést, že Kardaš znamená 
v turečtině bratr. 
Obyvatelstvo bylo původně především německé, až za husitských válek došlo k počeštění. 
Město bylo pravděpodobně ve středověku významnějšího charakteru díky obchodní cestě, která 
spojovala Sezimovo Ústí a celé Soběslavsko s Jindřichovým Hradcem a Lomnicí nad Lužnicí, 
Stráží nad Nežárkou a Třeboní. 
V současnosti město leží na železniční trati, spojující Jihlavu a Veselí nad Lužnicí. Svého 
historického maxima v počtu obyvatel dosáhlo město v roce 1900, kdy zde žilo 2640 obyvatel. 
V souvislosti s úpadkem zdejší textilní továrny nastal odliv obyvatelstva a počtu z roku 1900 
nebylo již nikdy dosaženo. 
Nejvýznamnější historickou stavbou ve městě je kostel svatého Jana Křtitele. Náměstí potom 
dominuje socha českého básníka, kněze a národního buditele - Boleslava Jablonského. Ve 
městě se také nachází barokní zámek, který byl vybudován v letech 1720 – 1855. Později byl 
zámek obklopen menším anglickým parkem. V roce 1930 jej od posledního majitele Alfonse 
Paara koupil řád školských sester. Po 2. světové válce zde vznikl domov důchodců, podobnému 
účelu sloužil zámek i do nedávné doby. 
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Strmilov 
Historie Strmilova se datuje nejpozději od konce 11. století, kdy byl postaven kostel 
sv.  Ondřeje, což je nejstarší stavba v Jindřichohradeckém okresu. Přesto není pochyb, 
že dřívější osídlení je daleko starší, což dokazují nálezy neolitického kladívka i pokladu 
římských mincí. 
První písemná zmínka o Strmilově jako takovém pochází z roku 1255, kdy byl vzat do zástavy 
za půjčku pánů z Hradce od panovníka. Strmilov byl od svého vzniku pokládán za hraniční 
vesnici - tj. poslední vesnici v Království Českém a na východ od něho byly všechny vesnice 
součástí Moravského Markrabství. Navíc jižně od Strmilova leží Markštejn (Vysoký kámen), 
který byl až do 16. století trojmezím Čech, Moravy a Rakouska. 
Strmilov děkuje za svůj vznik stráži obchodních cest, která byla usazena na kopci u stezky 
vedoucí poblíž kostela sv. Ondřeje. K původní strmilovské stráži přibyli další osadníci a začali 
obdělávat půdu. Tak vznikla původní osada u sv. Ondřeje. Počet obyvatel rostl a severně od 
původní osady vznikl dnešní Strmilov. Nové místo bylo vhodně voleno na soutoku Hamerského 
a Kamenitého potoka. Původní osadu tvořila jen vnitřní část města: Náměstí, Brana, část 
Studenské ulice, Černá ulice a Dlouhá ulice. Později i část Podolí, Příhonu, Pivovarská 
a Hradecká ulice. Od té doby Strmilov neustále roste. 
Další zmínka o Strmilově je z r. 1294, kdy byl již nositelem titulu trhová ves. Už v roce 1385 
získal Strmilov městský titul od Heřmana z Hradce. Současně dostal znak – zlatou pětilistou 
růži na modrém poli s červeným středem a zelenými lístky. Strmilov byl tehdy majetkem pánů 
z Hradce. Roku 1354, kdy padlo právo primogenitury (dědí pouze nejstarší syn), se dělil 
majetek zemřelého Oldřicha z Hradce. Starší syn Jáchym dostal Jindřichův Hradec a jeho 
mladší bratr Zachariáš dostal Telč. Strmilov připadl k telečskému panství Zachariáše z Hradce. 
Strmilov byl vždy velmi dobře opevněn. Z jihu a západu měl mohutné opevnění, jehož část se 
dochovala například pro rekreačním objektem Round Gate Centrum (Gambit). Existovala 
pouze jediná brána - dnešní Brana. Ze severu a z východu existoval originální obranný systém. 
Do města se z této strany dalo proniknout pouze systém unikátně úzkých uliček, což byla 
pro domorodce obrovská výhoda. Uličky byly široké pouze 40 - 70 cm, takže se daly pohodlně 
ucpat a protivník pronikající do města byl posléze zpacifikován ze střešních balkónů obvykle 
horkým dehtem nebo horkou smůlou. Neméně cílevědomě byl Strmilov zabezpečen materiálně 
a strategicky. Z každého domu na náměstí byly prokopány sklepy v dlouhé podzemní chodby, 
jejichž centrum leželo pod sochou Svaté Trojice na náměstí. V dobách míru se používaly jako 
skladiště zboží. Přes veškerý systém byl Strmilov jednou v historii dobyt. Stalo se tak v roce 
1643, kdy do města pronikla Švédská armáda pod vedením generála Bannera, který 
ve Strmilově bydlel několik měsíců. Průnik byl proveden zbouráním okrajových domů 
ze severu pomocí dělostřelectva. Většina strmilovským obyvatel tehdy uprchla pomocí systému 
chodeb do lesů, protože chování švédské armády jim bylo známo už z jejího pobytu například 
v sousedním Kunžaku. 
V roce 1604 vymřel rod pánů z Hradce a jejich panství zdědil Vilém Slavata sňatkem s poslední 
dědičkou Lucií Otýlií z Hradce. V roce 1683 došlo ke znovu ke změně dynastie. Poslední 
Slavata Karel Felix byl při honu vážně zraněn a ztracen a jako díkuvzdání Bohu za záchranu 
vstoupil do karmelitánského řádu, čímž se vzdal dědictví. Majetek Slavatů byl tedy rozdělen 
mezi jeho pět sester. Jindřichův Hradec získal Heřman Černín, Telč, Studenou a Kunžak se 
Strmilovem zdědili Lichtensteinové, od r. 1796 Podstatští, kteří přijali jméno Lichtenstein, 
aby mohli případně dědit panství Telč a Kunžak. V jejich vlastnictví zůstal Strmilov jako 
součást panství Kunžak do r. 1850. 
Strmilov měl právo sladu, várečné, mletí, dědictví a právo pořádat výroční trhy a pravidelné 
pondělní trhy na dobytek a obilí. Od roku 1570 do roku 1936 fungoval ve Strmilově 
velkokapacitní pivovar. Například roku 1661 se ve Strmilově uvařilo 740 sudů piva. 
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Po pivovaru zůstalo dnes pouze jméno ulice - Pivovarská. Roku 1574 měl Strmilov tři mlýny 
a pilu, roku 1650 dvě olejny. 
Největší škody ve Strmilově působily požáry. První požár větších rozměrů přišel roku 1821. 
Dva lidé uhořeli a bylo spáleno 92 domů. Největší požár postihl Strmilov roku 1835 a od té 
doby je ve Strmilově znám jako Velký oheň. Tehdy vyhořelo 136 domů, kostel, škola, uhořeli 
tři lidé a byla zničena sklizená úroda. 19. září 1835 na den sv. Sebalda o půl 7. hod. večer vypukl 
mezi domy Tomáše Brady č. 67 a Vojt. Myslíka na náměstí v zadu v naplněných stodolách 
požár, který ještě silný vítr tak rozdmýchal, že ve 3 hodinách celé městečko stalo se obětí 
plamenů, vyjma předměstí Pazderny, Obciznu a několika kamenných domů na náměstí. Kostel, 
fara i škola staly se obětí plamenů. 
Po tomto pustošivém požáru dostal střed obce novou podobu. Starý kostel stál na vyvýšenině 
uprostřed hřbitova. Ten byl před stavbou nového kostela zrušen a ostatky pohřbených byly 
přeneseny na hřbitov ke kostelu sv. Ondřeje. (Zde se pohřbívá od r. 1771) Kopec na náměstí 
byl srovnán, země a ostatní materiál byl navezen na místo dnešního parčíku směrem k Podolí. 
Roku 1865 byla postavena socha sv. Trojice. Místo rybníčku, v němž se napájel dobytek 
a plavaly husy a kachny, byla r. 1879 upravena kašna, ale její současná podoba je až z r. 1935. 
Voda se přiváděla od Palupína z rybníka Dymáčku a od r. 1936 z výše položených studní. 
Parkovou úpravu dostalo náměstí v roce 1954. Tehdy Strmilov získal první místo v soutěži 
O nejkrásnější obec. 
Roku 1904 obec postavila nový pivovar, roku 1932 se v něm ještě uvařilo přes 3000 hl piva 
(300 m3).  V roce 1978 byl ve Strmilově postaven vodojem a roku 1991 čistírna odpadních vod 
i kulturní dům. 1994 bylo město Strmilov plynofikováno. V letech 1997 - 1998 byl kolem 
Strmilova postaven obchvat, který způsobil zklidnění atmosféry ve městě. Od roku 2002 
pokračuje nová vlna rozvoje Strmilova. Strmilov dostal vlastní prapor a Česká Republika mu 
konečně uznala městský titul z roku 1385. Od roku 2005 funguje luxusní rekreační středisko 
Round Gate Centrum vedle městského úřadu. V roce 2007 byl v parku u Karlštejna postaven 
minigolf a na Obcizně byla obnovena prastará křížová cesta. 
Převzato ze Sociodemografické analýzy území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, 
aktualizace údajů „Statistické informace o městě“ dle www.czso.cz 
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Obyvatelstvo 
 
Základní přehled obyvatelstva 
V polovině roku 2018 žilo v ORP Jindřichův Hradec 47 131 obyvatel (na konci r. 2012 to bylo 
47 595 obyvatel). Největším městem regionu je Jindřichův Hradec, ve kterém k 9.8.2018 žilo 
21 460 obyvatel (na konci r. 2012 jich bylo 21 834). 
Představuje tedy počtem téměř polovinu obyvatel celého území. Ostatní města jsou již 
podstatně menší: Nová Bystřice 3 309 (oproti 3 327 obyvatel v r. 2012), Nová Včelnice 2 272 
(v r. 2012 to bylo 2 318 obyvatel), Kardašova Řečice 2 203(2 283 obyvatel v r. 2012), Strmilov 
1 417 (v r.  2012 - 1 439 obyvatel), Stráž nad Nežárkou 842 (860 obyvatel v r. 2012), Deštná 
758 (762 obyvatel v r. 2012). 
Velkými obcemi, které však nemají statut města, jsou Kunžak 1 485 (1 489 obyvatel v r. 2012) 
a Jarošov nad Nežárkou 1 107 (1 110 obyvatel v r. 2012). 
13 obcí má v r. 2018 méně než 100 obyvatel (v r. 2012 to bylo 12 obcí). Nejmenšími obcemi 
jsou Drunče (45 obyvatel), Vlčetínec (47 obyvatel) a Rosička (59 obyvatel). 
 
 
 
Tab. č.6: Počet obyvatel v Jihočeském kraji a v ORP Jindřichův Hradec (k 1.1.2013 a 
31.12.2017) 

  

Počet obcí 

Obyvatelstvo  
celkem Počet obyvatel Průměrný věk 

  muži ženy celkem muži ženy 

2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 
Jihočeský 
kraj 623 624 636 611 640 196 313 613 316 013 322 998 324 183 41,4 42,5 40,1 41,2 42,7 43,7 

ORP 
Jindřichův 
Hradec 58 58 47 959 47 131 23 325 23 163 24 270 23 968 41,5 42,8 40,1 41,6 42,8 44,0 

 
 
 
Graf č.5: Obyvatelé dle pohlaví v ORP Jindřichův Hradec (k 31.12.2017) 
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Tab. č.7: Věková struktura obyvatelstva v jednotlivých obcích ORP J. Hradec (k 9.8.2018) 

Název obce 

Počet obyvatel 
Průměrný 

věk Celkem 
0 - 14 15 - 64 65 a více 

Celkem Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  Celkem Muži Ženy  

SO ORP Jindřichův 
Hradec celkem 47 131  7 117  3 605  3 512  30 474  15 464  15 010  9 540  4 094  5 446  42,8  
v tom obce:                       

Bednárec 117  26  13  13  75  40  35  16  4  12  39,3  

Bednáreček 183  30  16  14  111  56  55  42  18  24  45,3  

Blažejov 447  71  31  40  304  174  130  72  41  31  40,1  

Bořetín 98  17  12  5  60  27  33  21  10  11  39,8  

Březina 124  11  6  5  74  40  34  39  17  22  49,7  

Číměř 711  111  58  53  463  254  209  137  72  65  42,8  

Člunek 484  83  46  37  313  167  146  88  43  45  41,3  

Deštná 758  116  57  59  488  251  237  154  60  94  42,3  

Dívčí Kopy 72  8  5  3  54  26  28  10  6  4  42,2  

Dolní Pěna 372  83  43  40  254  131  123  35  18  17  36,1  

Dolní Žďár 156  32  17  15  106  52  54  18  10  8  38,2  

Doňov 78  15  8  7  46  21  25  17  8  9  41,8  

Drunče 45  5  2  3  27  14  13  13  5  8  45,9  

Hadravova Rosička 59  15  5  10  32  16  16  12  5  7  40,3  

Hatín 196  24  9  15  125  71  54  47  18  29  45,1  

Horní Pěna 602  95  53  42  400  203  197  107  47  60  41,5  

Horní Radouň 241  31  16  15  144  75  69  66  29  37  46,1  

Horní Skrýchov 170  31  12  19  128  70  58  11  7  4  35,6  

Hospříz 421  68  31  37  301  159  142  52  24  28  39,3  

Jarošov nad Nežárkou 1 107  159  82  77  740  378  362  208  89  119  42,3  

Jilem 123  22  8  14  75  38  37  26  13  13  42,0  

Jindřichův Hradec 21 460  3 273  1 648  1 625  13 687  6 660  7 027  4 500  1 877  2 623  43,0  

Kačlehy 93  17  10  7  60  32  28  16  7  9  41,0  

Kamenný Malíkov 70  10  4  6  40  17  23  20  9  11  47,4  

Kardašova Řečice 2 203  336  170  166  1 446  767  679  421  185  236  42,3  

Kostelní Radouň 288  38  17  21  191  97  94  59  28  31  43,6  

Kunžak 1 485  213  106  107  959  514  445  313  135  178  42,9  

Lásenice 551  85  44  41  384  218  166  82  35  47  40,6  

Lodhéřov 655  91  50  41  444  252  192  120  46  74  41,8  

Nová Bystřice 3 309  491  251  240  2 167  1 100  1 067  651  290  361  42,8  

Nová Olešná 128  20  10  10  75  42  33  33  14  19  43,7  

Nová Včelnice 2 272  293  152  141  1 457  744  713  522  221  301  44,4  

Okrouhlá Radouň 201  28  14  14  124  61  63  49  20  29  45,2  

Pístina 133  16  8  8  88  49  39  29  12  17  44,9  

Plavsko 448  61  30  31  308  158  150  79  31  48  43,1  

Pleše 190  28  12  16  122  61  61  40  22  18  44,3  

Pluhův Žďár 603  95  59  36  392  212  180  116  47  69  42,6  

Polště 121  22  8  14  78  39  39  21  10  11  40,2  

Popelín 499  84  54  30  303  159  144  112  51  61  42,9  

Příbraz 261  42  24  18  163  92  71  56  22  34  42,5  

Ratiboř 186  22  14  8  113  59  54  51  21  30  47,2  

Rodvínov 592  107  58  49  412  227  185  73  34  39  39,2  

Roseč 232  49  22  27  153  74  79  30  11  19  38,4  

Rosička 59  5  2  3  36  20  16  18  9  9  51,3  
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Staré Město pod 
Landštejnem (městys) 469  69  36  33  309  177  132  91  37  54  43,3  

Stráž nad Nežárkou 842  121  51  70  537  276  261  184  77  107  43,6  

Strmilov 1 417  192  99  93  925  476  449  300  126  174  43,5  

Střížovice 580  82  43  39  401  211  190  97  39  58  43,0  

Světce 130  12  3  9  87  46  41  31  15  16  46,7  

Újezdec 64  7  4  3  35  20  15  22  12  10  48,6  

Velký Ratmírov 229  34  20  14  154  78  76  41  21  20  42,3  

Vícemil 75  10  4  6  50  30  20  15  6  9  42,8  

Višňová 81  18  10  8  50  27  23  13  7  6  40,9  

Vlčetínec 47  2  1  1  32  18  14  13  6  7  49,0  

Vydří 113  10  3  7  72  40  32  31  16  15  48,2  

Záhoří 115  15  5  10  85  43  42  15  10  5  41,6  

Zahrádky 269  51  22  29  156  73  83  62  32  30  42,9  

Žďár 97  15  7  8  59  32  27  23  9  14  43,2  

 
Graf č.6: Počet obyvatel v jednotlivých obcích (k 9.8.2018) 
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Věk obyvatelstva 
 K 1.1.2018 je z celkového počtu 47 131 obyvatel v ORP J. Hradec v produktivním věku (15 – 
64 let) 64,6% obyvatel, tj. 30 474 osob (v roce 2013 to bylo 68,3%). V postproduktivním věku 
(nad 65 let) je 20,2 % obyvatel., tj 9 540 osob (v r. 2013 to bylo 16,8 % obyvatel) 
a v předproduktivním věku (do 15 let) je 15,1%, tj. 7 117 osob (v r. 2013 to bylo 14,9 % osob) 
 
V rámci kraje vykazují vyšší podíl obyvatel ve věku 65 a více let oblast Milevska (23,1 %), 
Třeboňska (21,5%), Soběslavska (21,4 %), Táborska a Písecka (20,5%). 
 
Tab. č.8: Vývoj stavových ukazatelů za ORP Jindřichův Hradec (2006 – 2017) 

UKAZATEL 

SO ORP Jindřichův Hradec 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Počet obyvatel 
(k 31. 12.) 47 360 47 359 47 934 48 017 48 018 47 634 47 595 47 552 47 575 47 377 47 242 47 131 
Podíl obyvatel 
ve věku 65 a 
více let (%) 13,8 14,0 14,3 14,6 15,0 15,9 16,8 17,5 18,3 18,9 19,7 20,2 
Index stáří 
(počet osob ve 
věku 65 a více 
let na 100 dětí 
ve věku 0–14 
let) 90,8 92,8 97,2 100,3 102,4 106,9 113,2 118,2 122,1 126,0 130,9 134 

 
Demografická struktura obyvatelstva zobrazuje v tabulkovém vyjádření stav ke konci roku 
2017, kdy nejvíce lidí žijících na území ORP J. Hradec je v produktivním věku. Celkový počet 
obyvatel v oblasti byl ze sledovaného období nejvyšší v roce 2010, v roce 2017 je nepatrně 
nižší než před 10ti lety. Dochází ale k průběžnému snižováním počtu osob v produktivním 
věku, naopak počet osob v kategorii nad 65 let přibývá (o cca 6% během 10ti  let). Nárůst této 
kategorie je zapříčiněn stárnutím osob v produktivním věku. Tento vývoj koresponduje 
s celorepublikovým trendem. 
 
Průměrný věk 
Na počátku roku 2018 činil průměrný věk v České republice 42,2 let. Populace Jihočeského 
kraje má obdobnou věkovou strukturu – 42,5 let. 
Průměrný věk lidí žijících na území ORP J. Hradec je 42,8 let. Znamená to, 
že na Jindřichohradecku je dlouhodobě nepatrně starší věková struktura obyvatel než v kraji 
a České republice.  
Průměrný věk mužů je 41,6 let a žen 44 let. 
 
Tab. č.9: Vývoj průměrného věku obyvatel ORP Jindřichův Hradec  

SO ORP 
J. 

Hradec 
Stav 

obyvatel 

Průměrný 
věk - 

celkem 
Průměrný věk 

Index 
stáří 

(65+/0-14 
v %) 

Index stáří (65+/0-
14 v %) 

muži ženy   muži ženy 
2016 47 242 42,6 41,3 43,8 130,9 110,7 151,5 
2012 47 595 41,5 40,1 42,8 113,2 93 134,2 
2007 47 359 40,1 38,8 41,4 92,8 72,1 113,9 
2003 47 310 39 37,53 40,4 83,7 63 105,2 

Index stáří je poměr počtu osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0 až 14 let. 
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Graf č.7: Průměrný věk ve správních obvodech Jihočeského kraje (k 1.1.2018) 

 
 
 
Přírůstek/úbytek obyvatelstva a pohyb obyvatelstva v regionu 
Do konce roku 2017 se ve správním obvodu ORP J. Hradec narodilo 476 dětí a 496 lidí zemřelo 
496. Přirozený přírůstek tak byl mínus 20 (v r. 2007 to bylo plus 67). Přirozený přírůstek je 
určen rozdílem živě narozených a zemřelých. Výsledná hodnota tak může být kladná i záporná. 
Pro ORP J. Hradec je hodnota za rok 2017 záporná, to znamená, že počet narozených dětí byl 
menší než počet zemřelých osob. 
Pokračuje trend odkládání mateřství do pozdějšího věku. V roce 2011 překročil (v okrese 
Jindřichův Hradec) průměrný věk matky při narození dítěte 30 let a tento trend trvá dodnes. 
Matkám při narození prvního dítěte bylo v roce 2017 v průměru 27,8 let, přitom ještě v roce 
1998 byly prvorodičky o 4 roky mladší. Ve srovnání s JČ krajem (28,6 let) jsou prvorodičky na 
Jindřichohradecku mladší. 
 
Tab. č.10: Vývoj přirozeného přírůstku v ORP J. Hradec 2006-2017 
rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

živě narození  466 544 547 494 484 465 460 437 470 456 459 476 

zemřelí  466 477 446 481 483 472 468 495 462 541 467 496 

přirozený přírůstek 20 67 101 13 1 -7 -8 -58 8 -85 -8 -20 

 
Celková změna počtu obyvatelstva je dána součtem přirozeného úbytku a úbytku díky migraci. 
Vyjadřuje tedy celkovou změnu v počtu obyvatelstva v regionu způsobenou porodností, 
úmrtností a pohybem osob (přestěhováním a vystěhováním ze zájmového území). Celková 
změna počtu obyvatelstva může být kladná nebo záporná. Pro ORP J. Hradec ukazatel 
přirozeného přírůstku dlouhodobě kolísá, celkový přírůstek dlouhodobě klesá. V roce 2017 byl 
záporný. 
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Graf č.8: Přirozený přírůstek v Jihočeském kraji 2018 

 
 
Graf č.9: Živě narození v Jihočeském kraji 2018 

 
 
Tab. č.11: Srovnání počtu narozených v ORP Jindřichův Hradec a v JČ kraji (2012 a 2018) 

  

Celkem  
narozených 
  
  

Živě narození 
Podíl živě 

narozených 
mimo 

manželství 
(v %) 

Pořadí dítěte Věk matky 

1. 2. 3. a další 15-19 let 40 a více 
Jihočeský 
kraj 2012 

2012 6 655 3 117 2 606 932 214 119 43,7 
2018 6 880 3 328 2 515 1 037 149 217 50,6 

okres 
Jindřichův 
Hradec 

2012 921 378 332 166 26 24 47,9 

2018 905 448 304 153 19 39 56,1 

 
Pokračuje i dlouhodobý růst počtu podílu dětí narozených mimo manželství – v roce 2018 v JČ 
kraji přesáhl počet takto narozených dětí 50% všech narozených (v okrese Jindřichův Hradec 
dokonce 56%). Lze tedy konstatovat, že očekávané narození dítěte již není zásadním důvodem 
k uzavření manželství. 
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Tab. č.12: Vývoj salda migrace v ORP J. Hradec (2006-2017) 
rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

přistěhovalí 592 568 1 103 757 620 535 552 542 591 575 622 624 
vystěhovalí 687 636 629 687 620 590 583 527 576 688 749 715 

saldo migrace -95 -68 474 70 - -55 -31 15 15 -113 -127 -91 

 
Saldo migrace se určuje stejně jako u přirozeného přírůstku, proto výsledná hodnota může být 
také kladná nebo záporná. 
Vývoj migrace a změny v jejím saldu ovlivnila také zahraniční migrace. V souvislosti se 
zhoršující se ekonomickou situací po roce 2008 a jejími dopady na trh práce došlo v celé ČR 
k  významnému poklesu kladného salda migrace se zahraničím. 
V roce 2017 bylo 624 přistěhovalých a 715 vystěhovalých. Celkový přírůstek stěhováním 
(saldo migrace) byl - 91.  
 
Graf č.10: Přistěhovalí v Jihočeském kraji (k 31.12.2017) 

 
 
Graf č.11: Vystěhovalí v Jihočeském kraji (k 31.12.2017) 
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Zemřelí 
V rámci Jihočeského kraje byl v roce 2018 počet zemřelých mírně nižší (6752) než počet živě 
narozených (6880). Nejčastější příčinou smrti jsou nemoci oběhové soustavy (2775 osob) 
a  novotvary (1706). Na počtu zemřelých se nejvýrazněji podílely osoby v poproduktivním 
věku. 
 
Tab. č.13: Počet zemřelých podle pohlaví a věku v kraji a okrese (v letech 2012 a 2018) 

  
  

celkem 

  

muži   

 
 
 
 
 
 
 
ženy 

 
Struktura zemřelých dle věku celkem 

do
  1

 r
ok

u 
 

z 
to

ho
 d

o 
28

  
dn
ů

 

1-
14

 le
t 

15
-3

9 
le

t 

40
-5

9 
le

t 

60
-7

9 
le

t 

80
 a

 v
íc

e 

Jihočeský kraj  
2012 6 504 3 341 3 163 18 9 13 148 662 2 767 2 896 
2018 6 752 3 483 3 269 16 10 11 106 555 2 977 3 087 

okres Jindřichův 
Hradec 

2012 945 491 454 0 0 2 25 101 373 444 
2018 989 523 466 2 2 2 9 72 437 467 

 
Tab. č.14: Vybrané údaje za ORP  - srovnání - roky 2003, 2007, 2012 a 2017 
    2003 2007 2012 2017 
Živě narození   449  544  921  905  
v tom: muži 230  263  472  449  
  ženy 219  281  449  456  
v tom podle věku matky:           
   - 19 12  14  26  24  
  20 - 24 112  83  119  158  
  25 - 29 202  232  303  282  
  30 - 34 98  168  324  270  
  35 - 39 21  34  130  132  
  40 + 4  13  19  39  
Průměrný věk matky při narození 
dítěte:   27,7  29,0  30,1  29,9  
  první 25,7  26,9  27,7  27,8  
Zemřelí   499  477  945  989  
Muži   242  226  491  523  
v tom ve věku:   0 - 14 2  1  1  2  
  15 - 64 71  80  144  104  
  65 + 169  145  346  417  
Ženy   257  251  454  466  
v tom ve věku:   0 - 14 0  2  1  2  
  15 - 64 37  32  57  51  
  65 + 220  217  396  413  
Přistěhovalí   664  568  920  1 150  
v tom: muži 334  285  418  543  

  ženy 330  283  502  607  
Vystěhovalí   556  636  1 101  1 356  
v tom: muži 254  291  485  588  
  ženy 302  345  616  768  
Přírůstek stěhováním   108  -68  -181  -206  
v tom: muži 80  -6  -67  -45  
  ženy 28  -62  -114  -161  
Vnitrookresní stěhování   508  635  992  1 019  
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v tom: muži 219  301  473  469  
  ženy 289  334  519  550  

Přírůstek celkový   58  -1  -205  -290  
v tom: muži 68  31  -86  -119  
  ženy -10  -32  -119  -171  
Přirozený   -50  67  -24  -84  
v tom: muži -12  37  -19  -74  
  ženy -38  30  -5  -10  

 
Rodinný stav 
Historicky nejnižší počet sňatků (2 600) byl v kraji uzavřen v roce 2013. 
V roce 2017 bylo uzavřeno 3145 sňatků. Průměrný věk při prvním sňatku u ženichů činil 36,1 
let a u nevěst 29,6 let. Na území správního obvodu ORP J. Hradec byl věk ženicha i nevěsty 
vyšší, a to u ženicha činil 37,2 let a u nevěsty 33,6 let. 
Sňatečnost na Jindřichohradecku dlouhodobě kolísá. V roce 2017 bylo uzavřeno 220 sňatků, 
což je nejvíce od roku 2008. 
Rozvodovost v kraji v roce se dlouhodobě, již od roku 1984, pohybuje od 2,5 do 3,2 ‰ (tj.1 500 
až 2 tis. rozvodů za rok). Ve srovnání s průměrem za ČR bývá rozvodovost v kraji spíše nižší. 
V roce 2017 proběhlo v kraji 1498 rozvodů (tj. na 100 sňatků připadlo 47,6 rozvodů); na 
Jindřichohradecku proběhlo 116 rozvodů (tj. na 100 sňatků připadlo 52,7 rozvodů). 
 
Tab. č.15: Sňatky v SO ORP J. Hradec (vývoj v letech 2006 – 2017) 

    
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sňatky   205 259  212  210  203  190  206  189  198  163  197  220 
v tom podle rodinného stavu 
snoubenců:                     

 
  

ženich svobodný 165 189  157  156  148  147  143  142  148  123  153  166 

  rozvedený 37 69  52  53  55  41  57  46  48  39  43  54 

  ovdovělý 3 1  3  1  -  2  6  1  2  1  1  - 

nevěsta svobodná 163 190  158  153  143  145  155  140  158  124  155  157 

  rozvedená 39 68  52  54  60  43  48  47  40  37  40  60 

  ovdovělá 3 1  2  3  -  2  3  2  -  2  2  3 

Oba svobodní 143 164  135  133  120  132  131  120  137  114  137  141 

Průměrný věk při sňatku:                        

  ženich 32,4 34,4  33,3  34,0  34,7  35,0  35,2  34,8  35,4  35,9  35,1  37,2 

  nevěsta 30,1 30,6  30,1  31,5  31,9  31,9  31,7  31,4  31,9  32,8  31,7  33,6 

Sňatky na 1 000 obyvatel 4,3  5,5  4,5  4,4  4,2  4,0  4,3  4,0  4,2  3,4  4,2 4,7  
 
Tab. č.16: Rozvody v SO ORP J. Hradec (vývoj v letech 2006 – 2017) 

    
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rozvody   135 141  143  111  138  119  118  139  93  109  134  116 

v tom: podle délky trvání manželství:                        
    0 -   1 4 4  8  3  4  5  4  6  3  8  11  3 

    2 -   4 21 18  18  11  18  13  17  10  16  14  12  9 

    5 -   9 30 32  33  24  32  28  32  23  18  21  23  21 

  10 - 14 28 25  20  23  26  22  19  31  13  14  23  18 

  15 + 52 62  64  50  58  51  46  69  43  52  65  65 

S nezletilými dětmi  94 87  91  75  95  78  75  82  52  64  78  63 

Rozvody na 1 000 obyvatel 2,8 3,0  3,0  2,3  2,9  2,5  2,5  2,9  2,0  2,3  2,8  2,5 

Rozvody na 100 sňatků 65,9 54,4  67,5  52,9  68,0  62,6  57,3  73,5  47,0  66,9  68,0  52,7 
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Sňatky jsou započítány do příslušného území podle místa pobytu ženicha. Rozvody jsou 
sledovány na základě údajů poskytovaných příslušnými soudy. Jsou územně tříděny podle 
posledního společného bydliště manželů. 
 
Složení obyvatelstva podle národností 
V tabulce jsou údaje o národnostním složení obyvatelstva z roku 2011 (výsledky ze Sčítání lidí, 
domů a bytů v roce 2011). Z údajů vyplývá, že nejvýznamnější národnostní menšinou jsou 
Slováci. Zvyšuje se také počet lidí, kteří se nehlásí k žádné národnosti, což je zvyšující trend 
v celém Jihočeském kraji. 
 
Tab. č.17: Tabulka znázorňující národnostní složení obyvatelstva (SDBL, 2011) 
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kraj 628 336 454 738 1 297 38 6 602 358 700 269 104 57 

ORP  
Jindřichů
v Hradec 46 642 32 844 98 3 370 39 22 13 1 5 
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Jihočeský 
kraj 347 131 82 16 412 20 34 2 150 1 441 155 130 

ORP  
Jindřichů
v Hradec 19 3 4 1 18 1 - 57 100 12 804 

Národnostní příslušnost obyvatelstva se ve Sčítání lidí, domů a bytů odvíjí od subjektivního 
názoru občanů. Nelze tedy s přesností říci, jaké je objektivní rozložení národnostních menšin v 
populaci regionu. Národnost je nahlížena jako subjektivní koncept. Přehlednější data nám 
poskytnou údaje o státním občanství a můžeme tak porovnat oba údaje. 
 
Tab. č.18: Tabulka znázorňující obyvatelstvo podle státního občanství k 31.12.2017 (bez 
azylantů)  

Státní občanství /kraj, okres   
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Celkem 6 334  3 111  1 907  2 415  1 386  2 026  2 025  19 204  

Afghánistán -  -  1  -  -  -  1  2  

Albánie 5  1  1  -  1  3  -  11  

Alžírsko 7  3  1  6  -  1  3  21  

Angola -  1  -  -  -  -  4  5  

Argentina 5  2  1  1  -  -  -  9  
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Arménie 3  -  -  -  6  -  -  9  

Austrálie 15  6  3  -  3  -  9  36  

Ázerbájdžán 6  12  -  1  -  1  -  20  

Bangladéš 4  -  -  4  -  1  -  9  

Belgie 9  6  2  1  2  2  -  22  

Bělorusko 77  30  9  39  14  19  21  209  

Bolívie 1  -  -  -  -  -  -  1  

Bosna a Hercegovina 137  20  1  7  76  10  5  256  

Brazílie 18  4  2  1  1  1  -  27  

Bulharsko 113  124  16  48  50  83  53  487  

Černá Hora 2  -  -  -  1  -  1  4  

Čína 77  20  8  6  1  18  24  154  

Dánsko 3  2  1  1  -  -  1  8  

Demokratická republika Kongo -  -  -  -  -  -  1  1  

Egypt 16  -  -  3  2  3  3  27  

Ekvádor 2  -  -  1  -  -  -  3  

Estonsko 1  1  -  -  -  -  -  2  

Etiopie 2  -  -  -  -  -  -  2  

Filipíny 10  39  2  14  2  1  4  72  

Finsko 14  -  -  -  -  -  2  16  

Francie 25  4  3  38  8  7  7  92  

Gabon 1  -  -  -  -  -  -  1  

Ghana 1  -  -  -  -  -  -  1  

Gruzie 3  -  2  -  -  -  2  7  

Guatemala -  -  -  -  -  1  -  1  

Guinea 1  -  -  -  -  -  -  1  

Guyana -  1  -  -  -  -  -  1  

Hongkong 1  -  -  -  -  -  -  1  

Chile 1  1  1  -  -  2  -  5  

Chorvatsko 46  17  7  3  1  2  5  81  

Indie 50  2  5  30  1  4  3  95  

Indonésie 4  -  -  1  -  -  1  6  

Irák 1  -  -  -  -  -  -  1  

Írán 13  1  -  -  -  9  -  23  

Irsko 13  2  1  -  1  -  1  18  

Itálie 40  19  18  9  9  15  18  128  

Izrael 6  3  2  -  3  -  2  16  

Japonsko 20  -  1  20  -  2  5  48  

Jemen 4  -  -  -  -  -  -  4  

Jižní Afrika 3  1  -  -  -  -  1  5  

Jordánsko 1  -  -  1  -  -  -  2  

Kamerun -  -  -  -  -  -  2  2  

Kanada 19  11  7  1  -  -  7  45  

Kazachstán 46  5  20  2  2  3  17  95  

Keňa 1  -  1  -  -  -  -  2  

Kolumbie 5  1  -  1  1  -  -  8  

Konžská republika -  -  2  -  -  -  -  2  

Korejská republika 14  2  1  -  -  -  -  17  

Kosovo 22  34  4  1  1  2  3  67  

Kostarika 4  -  -  -  -  -  -  4  

Kuba 2  1  1  -  -  2  -  6  

Kypr -  -  -  -  -  1  -  1  
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Kyrgyzstán 1  -  3  3  38  -  5  50  

Libanon 2  -  -  -  -  -  -  2  

Libye 1  -  -  -  -  1  -  2  

Litva 3  1  1  3  1  10  -  19  

Lotyšsko 7  1  -  2  -  -  -  10  

Lucembursko -  -  -  -  2  -  -  2  

Madagaskar -  -  -  -  -  -  1  1  

Maďarsko 66  23  8  62  4  27  35  225  

Makedonie 23  7  18  -  -  3  -  51  

Malajsie 2  -  -  3  -  -  -  5  

Mali -  1  -  -  -  -  -  1  

Malta 1  -  -  -  -  -  -  1  

Maroko 6  -  -  1  -  1  -  8  

Mauritánie -  -  1  -  -  -  -  1  

Mexiko 17  -  -  1  1  -  -  19  

Moldavsko 66  89  7  76  30  23  12  303  

Mongolsko 13  27  4  98  10  6  32  190  

Německo 269  138  98  47  115  95  47  809  

Nepál 39  -  15  4  13  -  3  74  

Nigérie 3  -  -  1  -  2  1  7  

Nikaragua -  1  -  -  -  -  -  1  

Nizozemsko 23  183  59  28  13  25  7  338  

Norsko 1  2  -  -  -  -  -  3  

Nový Zéland 2  1  1  -  -  -  1  5  

Pákistán 5  -  -  -  -  1  -  6  

Palestina 1  -  -  -  -  -  -  1  

Panama 1  -  -  -  -  -  -  1  

Papua Nová Guinea 4  -  -  -  -  -  -  4  

Paraguay 1  -  -  -  -  -  -  1  

Peru 4  1  1  -  -  -  -  6  

Pobřeží slonoviny -  -  1  -  -  -  -  1  

Polsko 42  70  48  75  24  45  53  357  

Portugalsko 5  2  -  1  -  -  1  9  

Rakousko 286  234  176  7  10  9  20  742  

Rumunsko 97  170  38  103  22  86  21  537  

Rusko 332  84  42  23  23  18  41  563  

Rwanda 2  -  -  1  -  -  1  4  

Řecko 9  3  -  -  3  1  1  17  

Senegal -  1  -  -  -  -  -  1  

Singapur 1  -  -  1  -  1  4  7  

Slovensko 1 340  429  356  509  196  492  512  3 834  

Slovinsko 6  -  -  2  1  1  7  17  

Spojené státy 92  15  14  16  5  10  27  179  

Srbsko 60  3  3  5  7  35  8  121  

Srbsko a Černá Hora 2  1  1  -  -  -  -  4  

Súdán 1  -  -  1  -  -  -  2  

Sýrie 6  2  1  1  -  -  -  10  

Španělsko 25  3  2  2  2  1  5  40  

Šrí Lanka 1  -  -  -  -  -  -  1  

Švédsko 3  -  3  -  -  1  -  7  

Švýcarsko 17  5  9  7  2  3  3  46  

Tádžikistán 2  1  -  -  -  -  -  3  
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Tanzanie 1  -  -  -  -  -  -  1  

Thajsko 35  1  1  3  4  1  4  49  

Tchaj-wan 4  8  1  -  -  -  -  13  

Tunisko 18  3  -  5  -  6  4  36  

Turecko 37  2  4  6  4  4  11  68  

Uganda 1  -  -  -  -  -  -  1  

Ukrajina 1 748  590  292  634  272  691  671  4 898  

Uruguay 1  -  -  -  -  -  -  1  

Uzbekistán 7  12  -  6  -  -  1  26  

Velká Británie 55  15  11  9  13  11  24  138  

Venezuela 3  -  -  4  -  -  -  7  

Vietnam 655  606  562  423  384  221  254  3 105  

Zambie 2  -  1  -  -  -  -  3  

Nezjištěno 3  -  1  2  1  2  2  11  

 
Vzdělanost 
V daném regionu v roce 2018 bylo 23 mateřských škol, 19 základních škol a 5 středních škol 
(Gymnázium Vítězslava Nováka; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště; Soukromá 
střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů s.r.o. – pozn. v září 2018 přerušila svou 

činnost; Obchodní akademie T.G. Masaryka a Jazyková škola s právem statní zkoušky; Střední 
zdravotnická škola). Všechny střední školy se nachází v J. Hradci. Vysoké školy zastupuje 
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.  
 
Tab. č.19: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SDBL, 2011) 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

JČ kraj ORP Jindřichův Hradec 

Obyvatelstvo  
ve věku  

15 a více let  
celkem  

Muži 
15 a více 

let  
celkem  

Ženy 
15 a více 

let  
celkem  

Obyvatel
stvo  

ve věku  
15 a více 

let 
celkem   

Muži  
15 a více 

let  
celkem  

Ženy 
15 a 

více let  
celkem  

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 
celkem 537 217 261 657 275 560 39 718 19 259 20 459 
v tom:             

bez vzdělání 2 489 1 113 1 376 275 100 175 
základní vč. neukončeného 97 859 36 213 61 646 8 005 2 919 5 086 
střední vč. vyučení (bez maturity) 187 621 108 074 79 547 14 756 8 546 6 210 
úplné střední (s maturitou) 147 633 66 274 81 359 10 197 4 536 5 661 

Odborné 113 053 54 148 58 905 7 892 3 681 4 211 
Všeobecné 34 580 12 126 22 454 2 305 855 1 450 

nástavbové studium 14 988 5 643 9 345 1 055 362 693 
vyšší odborné vzdělání 7 069 2 846 4 223 438 154 284 
vysokoškolské 58 268 29 864 28 404 3 590 1 847 1 743 
v tom:             

bakalářské 9 821 3 988 5 833 591 265 326 
magisterské 46 455 24 533 21 922 2 893 1 509 1 384 
doktorské 1 992 1 343 649 106 73 33 

nezjištěno 21 290 11 630 9 660 1 402 795 607 
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Obyvatelstvo podle náboženské víry 
Jako věřící se při sčítání lidu označilo 20,7 % obyvatel v Jihočeském kraji (v ČR poněkud méně 
- 20,6 %), když téměř polovina Jihočechů otázku nezodpověděla. V ORP J. Hradec je průměr 
nižší – 16,8% věřících lidí. Počet věřících lidí se snižuje, ještě v roce 2001 bylo v regionu téměř 
37,7% lidí hlásící se k náboženské víře. 
 
Tab. č.20: Údaje SO ORP J. Hradec – obyvatelstvo podle náboženské víry (SDBL, 2011) 

 
Obyvatel

stvo  
celkem 

z toho podle náboženské víry 

věřící -  
hlásící se  
k církvi,  
nábožens

ké  
společnos

ti 

z toho věřící -  
nehlásící 

se  
k církvi,  
nábožens

ké  
společnos

ti 

bez  
nábožens

ké  
víry 

neuvede
no 

Církev  
římskokatoli

cká 

Církev  
českosloven

ská  
husitská 

Českobratrs
ká  

církev  
evangelická 

2011 43 087 4 855 3 756 79 275 2 982 15 719 23 081 

 
Tab. č.21: Údaje Jihočeského kraje – obyvatelstvo podle náboženské víry (SDBL, 2011) 
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1991 624 111 313 031 295 173 8 802 6 150 - 207 298 102 560 

2001 625 267 216 757 191 352 5 015 3 064 - 328 670 79 840 

2011 628 336 85 409 68 218 2 028 1 422 45 438 194 078 303 360 

 
 
Prognóza vývoje počtu obyvatel 
Pro území správního obvodu ORP J. Hradec, stejně jako pro celou Českou republiku platí, 
že populace stárne. Proces je zřejmý především z dlouhodobějšího pohledu. Za uplynulých 10 
let (tedy od r. 2017) se průměrný věk v kraji zvýšil o 2 roky. 
Stárnutí populace se odráží rovněž v indexu stáří; ten vyjadřuje kolik osob ve věku 65 a více 
let připadá na 100 dětí do 15 let. V roce 2007 index stáří v Jihočeském kraji překročil hodnotu 
100 a stále se zvyšuje. Koncem roku 2016 dosáhl hodnoty 122,9 a v roce 2017 již hodnoty 125. 
Pro muže dosahuje index stáří nižších hodnot - na 100 chlapců připadá cca 105 mužů starších 
65 let; v případě žen je situace opačná - na 100 děvčat připadá necelých 147 seniorek. Situaci 
v SO ORP J. Hradec znázorňuje tabulka č. 8, kdy hodnoty indexu stáří jsou v r. 2016 vyšší, než 
je průměr v Jihočeském kraji. 
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Graf č.12: Očekávaný vývoj počtu obyvatel v ČR do roku 2066 (modelováno v r. 2009) 

 
 

Graf č.13 - srovnávací: Očekávaný vývoj počtu obyvatel v ČR do roku 2101 (modelováno v r. 
2013) 

 
 

Odhad budoucího vývoje počtu, resp. pohybu obyvatelstva je nutno stanovovat na základě 
dosavadního vývoje. Počet obyvatel bude v celé republice nejspíše klesat 
 Zásadní vliv na snižování celkového úbytku obyvatel tak bude mít zřejmě imigrace, ale jen 
stěží lze odhadovat trendy, k jakým bude docházet na lokálních úrovních. Obecně lze 
konstatovat, že by se obyvatelstvo mělo čím dál více koncentrovat spíše v těch městech, které 
mohou nabídnout dostatek pracovních příležitostí a cenově dostupné bydlení, popř. v menších 
obcích v blízkosti velkých měst nebo alespoň dobře dopravně dostupné. Rozdíly v zalidněnosti 
jednotlivých území by se měly v čase spíše prohlubovat. 
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Graf č.14: Očekávaná struktura přírůstku obyvatel ČR do roku 2065 (modelováno 2009) 

 
 
Graf č.15 - srovnávací: Očekávaná struktura přírůstku obyvatel ČR do roku 2100 
(modelováno 2013) 

 
 
Struktura obyvatelstva v České republice (a tedy i v SO ORP J. Hradec) dozná v dalších letech 
rapidní změny. Očekávaný a předpokládaný vývoj dvou demografických veličin (rozdělení 
do věkových kategorií a průměrný věk) vystihují následující grafy Českého statistického úřadu 
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(a rozdíly v modelacích stejného tématu z let 2009 a 2013). Z nich je patrné, že popisovaný 
trend stárnutí populace bude nadále pokračovat. 
 
Graf č.16: Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2066 
(modelováno v r. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.17 - srovnávací: Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do 
roku 2100 (modelováno 2013) 
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Graf č.18: Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatel do roku 2066 (modelováno v r. 2009) 

 
 
Graf č.19:   Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatel do roku 2100 (modelováno v r. 
2013)  
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Kriminalita 
 
Tab. č.22: Kriminalita - přečiny a zločiny spáchané na území okresu J. Hradec (2005-2017) 
 

 
 
Tab. č.23: Územní srovnání kriminality- trestné činy (2017)  

 Kriminalita 
celkem 

Obecná 
kriminalita 

Hospodářská 
kriminalita 

Loupeže 

Vloupání 
do 

bytů a 
rodinných 

domů 

Znásilnění Vraždy 

Česká republika 202 303 150 167 26 294 1 585 5 465 598 146 
Jihočeský kraj 9 662 5 968 1 911 88 174 34 4 
okres České 

Budějovice 
3 392 2 186 474 32 64 7 1 

okres Český 
Krumlov 

1 084 702 227 5 24 7 - 

okres Jindřichův 
Hradec 

1 200 716 229 6 23 4 - 

okres Písek 1 276 664 427 17 9 7 1 
okres Prachatice 608 360 159 5 7 - - 
okres Strakonice 998 581 271 15 19 4 1 
okres Tábor 1 104 759 124 8 28 5 1 
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Tab. č.24: Objasněnost trestných činů v okrese Jindřichův Hradec (2005-2017) 

 
 
 
Tab. č.25: Objasněnost kriminality (trestné činy) - územní srovnání (2017)  

 Kriminalita 
celkem 

Obecná 
kriminalita 

Hospodářská 
kriminalita 

Loupeže 

Vloupání do 
bytů a 

rodinných 
domů 

Znásilnění Vraždy 

Česká republika 94 890 58 215 14 238 1 019 1 384 418 138 
Jihočeský kraj 6 451 3 332 1 549 68 55 25 4 
okres České 

Budějovice 
2 158 1 248 306 24 17 6 1 

okres Český 
Krumlov 

668 324 204 4 8 7 - 

okres Jindřichův 
Hradec 

787 384 171 5 9 1 - 

okres Písek 984 411 403 13 5 4 1 
okres Prachatice 435 222 128 5 3 - - 
okres Strakonice 711 336 245 13 7 4 1 
okres Tábor 708 407 92 4 6 3 1 
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Mapa č.5: Index kriminality Obvodní oddělení Jindřichův Hradec (květen 2018) 

 
Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/ 
 
Základním nástrojem pro srovnání mezi jednotlivými kraji či územními odbory je Index 
kriminality (počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel). Jedná 
se o základní nástroj, který je standardně používán po celém světě k vyjádření zatížení populace 
trestnou činností. 
 
Mapa č.6: Index kriminality Územní obvod Jindřichův Hradec (květen 2018) 

 
Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/# 
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Mapa č.7: Index kriminality JČ Kraj (květen 2018) 

 
Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/# 
 
Jak plyne z výše uvedených map,  kriminalita na území Jindřichova Hradce je v porovnání 
s mírou kriminality v kraji nižší. 
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Nezaměstnanost 
 
Situace na trhu práce v regionu 
K 31. 12. 2017 měl region JH 791 evidovaných uchazečů o zaměstnání (oproti 1 801 uchazečů 
v r. 2012). Mezi nezaměstnanými je 3,5% absolventů škol, 2,11% žen a 18,6% lidí se 
zdravotním postižením. 14,4% uchazečů je v evidenci déle než 12 měsíců. Míra 
nezaměstnanosti k uvedenému datu je 2,2 %. 

 
Graf č.20: Vývoj nezaměstnanosti v ORP Jindřichův Hradec v letech 2010 – 2017 

 
 
Tab. č.26: Situace na trhu práce v regionu (ORP JH) 

 k 31.12. 
2010 

 

k 31.12. 
2011 

 

k 31.12. 
2012 

 

k 31.12. 
2013 

 

k 31.12. 
2014 

 

k 31.12. 
2015 

k 31.12. 
2016 

k 31.12. 
2017 

Míra 
nezaměstna- 
nosti v ORP 
JH v % 7,7 7,1 8,38 9,7 5,3 4,3 3,1 2,2 
Počet 
nezaměstna- 
ných v ORP 
JH 1 851 1 696 2 016 2 333 1 694 1 364 981 692 
Míra 
registrované 
nezaměstna- 
nosti celkem 
v % x x x x 5,9 4,7 3,7 2,5 

zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
 
V porovnání s Jihočeským krajem, kdy ke konci roku 2017 míra nezaměstnanosti dosahovala 
2,5%, byla nezaměstnanost v regionu nižší (2,2%). 
Celorepublikově je ve 3. čtvrtletí r. 2018 nejnižší míra nezaměstnanosti v hlavním městě Praze 
(1,3 %), v Jihočeském (1,4 %) a Pardubickém kraji (1,4 %). 
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Míra nezaměstnanosti v ORP JH v %



51 
 

Graf č.21: Míra nezaměstnanosti JČ kraji dle ORP v % k 31.12.2017  

 
 

Míra nezaměstnanosti v Jindřichohradeckém okrese mezi nejnižší v rámci Jihočeského kraje, 
drží se pod krajským průměrem. Mezi okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti naopak řadíme 
Český Krumlov a Tábor. 
 
 
Tab. č.27: Podíl nezaměstnaných osob, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce 
a pracovní místa v evidenci úřadu práce podle okresů (k 31. 12. 2017) 

Kraj, okresy 

Podíl 
nezaměst- 

naných 
osob 
(%)1) 

  

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce 

Pracovní 
místa  

v 
evidenci 
úřadu 
práce 

celkem 

z toho 

ženy 

absolventi 
škol 

a 
mladiství 

občané se  
zdravotním 
postižením 

dosažitelní 
uchazeči  
o zaměst- 
nání 15-

64let 

částečně  
nezaměst- 

naní 

Jihočeský kraj 3,09  14 112  7 035  606  2 564  12 812  535  13 833  
České Budějovice 2,50  3 527  1 829  171  600  3 122  155  3 696  
Český Krumlov 4,84  2 064  1 041  62  346  1 960  129  2 899  
Jindřichův Hradec 2,45  1 631  798  68  267  1 445  43  1 186  
Písek 2,45  1 279  680  49  197  1 112  26  1 522  
Prachatice 3,03  1 144  474  49  201  1 011  21  1 627  
Strakonice 3,15  1 664  806  68  408  1 437  43  1 125  
Tábor 4,16  2 803  1 407  139  545  2 725  118  1 778  

1) podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném 
věku; Zdroj MPSV 
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Tab. č.28: Nezaměstnanost v JČ kraji a jednotlivých ORP (k 31. 12. 2017) 

 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob celkem 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob - muži 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob - ženy 

Jihočeský kraj 3,1  3,1  3,1  
Blatná 2,5  3,2  3,2  
České Budějovice 2,4  2,4  2,4  
Český Krumlov 5,1  5,0  5,0  
Dačice 3,6  3,5  3,5  
Jindřichův Hradec 2,2  2,4  2,4  
Kaplice 4,0  3,8  3,8  
Milevsko 2,8  2,2  2,2  
Písek 2,3  2,2  2,2  
Prachatice 3,0  3,6  3,6  
Soběslav 4,2  4,3  4,3  
Strakonice 3,1  3,2  3,2  
Tábor 4,0  4,0  4,0  
Trhové Sviny 2,4  2,4  2,4  
Třeboň 1,9  1,7  1,7  

Týn nad Vltavou 2,7  2,1  2,1  
Vimperk 2,9  3,2  3,2  
Vodňany 3,2  3,0  3,0  

 
 
Tab. č.29: Nezaměstnanost v jednotlivých ORP JČ kraje (za prosinec 2018) 

Kraj a 
příslušné ORP 

Dosažitelní 
uchazeči 

15-64 

Obyvatelstvo 
15-64 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 

Volná 
místa 

Jihočeský kraj         
Vodňany 225 7 762 2,90% 544 

Vimperk 232 11 360 2,00% 440 

Týn nad Vltavou 194 9 490 2,00% 221 

Třeboň 212 15 794 1,30% 690 

Trhové Sviny 230 12 441 1,80% 63 

Tábor 1 555 51 479 3,00% 1 870 

Strakonice 867 29 166 3,00% 513 

Soběslav 327 13 998 2,30% 399 

Prachatice 504 21 969 2,30% 1 332 

Písek 549 33 864 1,60% 1 491 

Milevsko 280 11 551 2,40% 229 

Kaplice 353 13 187 2,70% 1 660 

Jindřichův Hradec 573 30 474 1,90% 611 

Dačice 396 12 398 3,20% 152 

Český Krumlov 1 105 27 282 4,10% 1 275 

České Budějovice 1 919 103 863 1,80% 3 938 

Blatná 166 8 778 1,90% 184 
Zdroj: MPSV www.portal.mpsv.cz 
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Tab. č.30: Počet uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných v ORP (k 31.12.2017)  

 

Uchazeči o 
zaměstnání 

v evidenci úřadu 
práce k 31.12.2017 

Podíl nezaměstnaných osob 
(%) 

celkem dosažitelní celkem muži ženy 
SO ORP Jindřichův 
Hradec 

791 692 2,24 2,37 2,11 

 
Dosažitelní uchazeči - jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit 
do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají 
žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči 
o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou 
zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále 
uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora 
v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 
 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v ORP J. Hradec 
Území správního obvodu ORP J. Hradec je z hlediska výrobního zaměření průmyslovo-
zemědělským regionem. Průmyslové podniky jsou soustředěny hlavně v Jindřichově Hradci 
a zásadním způsobem ovlivňují míru nezaměstnanosti. 
 
Tab. č.31: Podíl nezaměstnaných v jednotlivých obcích ORP Jindřichův Hradec 
(k 31.12.2017) 

Název obce 

Počet 
obyvatel 

Průměrný 
věk 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce 

Podíl 
nezaměst-

naných 
osob Celkem 

celkem dosažitelní 

SO ORP Jindřichův Hradec 
celkem 47 131  42,8  791 692 2,2  
v tom obce:           

Bednárec 117  39,3  1 1 1,5  

Bednáreček 183  45,3  3 1 0,9  

Blažejov 447  40,1  6 3 1,0  

Bořetín 98  39,8  2 2 3,2  

Březina 124  49,7  2 2 2,6  

Číměř 711  42,8  16 14 3,0  

Člunek 484  41,3  4 4 1,2  

Deštná 758  42,3  11 9 1,9  

Dívčí Kopy 72  42,2  1 1 2,0  

Dolní Pěna 372  36,1  3 3 1,3  

Dolní Žďár 156  38,2  3 3 2,9  

Doňov 78  41,8  4 4 8,2  

Drunče 45  45,9  - - -  

Hadravova Rosička 59  40,3  - - -  

Hatín 196  45,1  4 4 3,0  

Horní Pěna 602  41,5  11 11 2,7  

Horní Radouň 241  46,1  6 6 3,9  

Horní Skrýchov 170  35,6  4 3 2,3  

Hospříz 421  39,3  8 8 2,8  

Jarošov nad Nežárkou 1 107  42,3  23 17 2,3  
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Jilem 123  42,0  3 3 3,8  

Jindřichův Hradec 21 460  43,0  337 294 2,1  

Kačlehy 93  41,0  1 1 1,9  

Kamenný Malíkov 70  47,4  - - -  

Kardašova Řečice 2 203  42,3  40 34 2,3  

Kostelní Radouň 288  43,6  3 3 1,5  

Kunžak 1 485  42,9  25 25 2,6  

Lásenice 551  40,6  10 8 2,0  

Lodhéřov 655  41,8  18 17 3,8  

Nová Bystřice 3 309  42,8  62 54 2,5  

Nová Olešná 128  43,7  - - -  

Nová Včelnice 2 272  44,4  34 28 1,9  

Okrouhlá Radouň 201  45,2  2 2 1,6  

Pístina 133  44,9  - - -  

Plavsko 448  43,1  9 7 2,3  

Pleše 190  44,3  2 2 1,7  

Pluhův Žďár 603  42,6  14 11 2,8  

Polště 121  40,2  1 1 1,3  

Popelín 499  42,9  8 8 2,5  

Příbraz 261  42,5  5 4 2,5  

Ratiboř 186  47,2  4 3 2,7  

Rodvínov 592  39,2  15 15 3,7  

Roseč 232  38,4  2 2 1,3  

Rosička 59  51,3  - - -  

Staré Město pod Landštejnem 
(městys) 469  43,3  

17 16 
5,0  

Stráž nad Nežárkou 842  43,6  16 14 2,5  

Strmilov 1 417  43,5  25 22 2,4  

Střížovice 580  43,0  14 11 2,7  

Světce 130  46,7  2 2 2,2  

Újezdec 64  48,6  - - -  

Velký Ratmírov 229  42,3  1 1 0,7  

Vícemil 75  42,8  2 1 2,1  

Višňová 81  40,9  3 3 5,9  

Vlčetínec 47  49,0  1 1 2,9  

Vydří 113  48,2  1 1 1,3  

Záhoří 115  41,6  1 1 1,3  

Zahrádky 269  42,9  1 1 0,6  

Žďár 97  43,2  - - -  

 
 
Vývoj míry nezaměstnanosti 
Obecně se v celé společnosti dlouhodobě zvyšuje počet ekonomicky neaktivních osob, 
především důchodců. Ve struktuře zaměstnaných lze nadále pozorovat pokles podílu 
pracujících v primárním sektoru a růst v terciárním sektoru. 
Začátek roku bývá charakteristický vyšší nezaměstnaností, která se, v jarních měsících snižuje 
v souvislosti se zahajováním sezónních prací zejména v zemědělství a lesnictví, částečně pak 
i  ve stavebnictví. V letních měsících, se zahájením turistické sezóny, bývá vyšší zájem 
i  o  pracovníky služeb a obchodu, a to zejména v oblastech s vyšším turistickým ruchem, kam 
patří i území správního obvodu ORP J. Hradec. 
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V červenci a srpnu se do evidence úřadů hlásí noví absolventi (středních a vysokých škol). 
Od podzimních měsíců do evidence úřadů práce přichází pracovníci sezónních prací, kteří dále 
nenaleznou zaměstnání. Nezaměstnanost většinou kulminuje na konci roku. 
 
Graf č.22: Vývoj nezaměstnanosti od r. 2010 do současnosti

 
 
Nezaměstnanost v ČR od r. 2010 trvale klesá (krom nárůstu v r. 2013). Nezaměstnanost v JČ 
kraji je po celou dobu pod celorepublikovým průměrem, obdobně jako procento 
nezaměstnanosti v ORP se pohybuje pod průměrem kraje (kromě roku 2013). 
 
Tab. č.32: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP a podíl nezaměstnaných osob – ČR dle 
MPSV (časové řady 2010 – 2018) 

Česká 
republika 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 

celkem dosažitelní celkem muži ženy 

2010 561 551 546 484 7,40 7,68 7,12 
2011 508 451 491 958 6,77 6,81 6,73 
2012 545 311 530 994 7,37 7,44 7,29 
2013 596 833 582 457 8,17 8,33 8,02 
2014 541 914 525 975 7,46 7,44 7,49 
2015 453 118 436 547 6,24 6,12 6,35 
2016 381 373 360 170 5,19 5,09 5,28 
2017 280 620 259 929 3,77 3,71 3,83 
2018 231 534 210 712 3,07 2,98 3,17 

 
Tab. č.33: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP a podíl nezaměstnaných osob – Jihočeský 
kraj dle MPSV (časové řady 2010 – 2018) 

Jihočeský kraj 
Uchazeči o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce 
Podíl nezaměstnaných osob (%) 

celkem dosažitelní celkem muži ženy 
2010 29 545 28 548 6,39 6,59 6,18 
2011 26 450 25 511 5,81 5,78 5,84 
2012 28 767 27 763 6,37 6,41 6,33 
2013 31 551 30 544 7,10 7,18 7,02 
2014 27 645 26 390 6,20 6,19 6,21 
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2015 22 576 21 363 5,07 5,03 5,10 
2016 19 385 17 909 4,28 4,24 4,33 
2017 14 112 12 812 3,09 3,09 3,09 
2018 11 060 9 807 2,38 2,35 2,41 

 
Tab. č.34: Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP a podíl nezaměstnaných osob – okres 
Jindřichův Hradec dle MPSV (časové řady 2010 – 2018) 

okres 
Jindřichův 

Hradec 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 

celkem dosažitelní celkem muži ženy 

2010 4 179 3 989 6,10 5,98 6,23 
2011 3 715 3 518 5,51 5,20 5,84 
2012 4 108 3 928 6,21 6,03 6,40 
2013 4 724 4 561 7,35 7,43 7,27 
2014 3 887 3 638 5,94 5,89 6,00 
2015 3 070 2 850 4,71 4,73 4,70 
2016 2 435 2 182 3,66 3,76 3,55 
2017 1 631 1 445 2,45 2,49 2,42 
2018 1 307 1 186 2,04 2,09 1,99 

 
Tab. č.35: Ukazatelé nezaměstnanosti v ORP J. Hradec v časové řadě (2011 – 17, k 31.12.) 

NEZAMĚSTNANOST 
SO ORP Jindřichův Hradec 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání 1 801 . 2 355 1 830 1 491 1 122 791 

z toho dosažitelní (%) 94,2 . 95,2 92,6 91,5 87,4 87,5 
z toho občané se zdravotním postižením 

(%) 12,0 . 10,5 12,3 15,9 19,5 18,6 
z toho absolventi (%) 8,3 . 4,8 6,0 4,3 2,8 3,5 
z toho osoby s délkou evid. nad 12 

měsíců (%) 18,3 . 27,4 26,3 21,0 14,4 14,4 
Volná pracovní místa 92 . 96 134 400 495 619 
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 19,6 . 24,5 13,7 3,7 2,3 1,3 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 3) 5,14 . 6,90 5,27 4,29 3,14 2,24 

 
Tab. č.36: Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky nezaměstnanosti (r. 2011 a 2017) 

 ČR JČ kraj okres JH 
2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce celkem 

508 451 280 620 26 450 14 112 3 715 1 631 

Délka nezaměstnanosti:             

do 3 měsíců 152 103 98 900 10 053 6 750 1 664 960 

více než 3 měsíce až 6 měsíců 91 835 46 254 4 934 2 393 708 227 

více než 6 měsíců až 9 měsíců 46 740 24 281 2 384 1 075 307 84 

více než 9 měsíců až 12 měsíců 33 643 16 673 1 613 773 195 72 

více než 12 měsíců až 24 měsíců 82 347 29 101 3 762 1 187 403 129 

více než 24 měsíců 101 783 65 411 3 704 1 934 438 159 
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Tab. č.37: Věková struktura uchazečů o zaměstnání (r. 2011 a 2017) 

 ČR JČ kraj okres JH 
2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce celkem 

508 451 280 620 26 450 14 112 3 715 1 631 

Věkové skupiny:             

do 19 let 23 070 9 265 1 302 438 168 49 

20 - 24 let 68 872 22 031 3 619 1 171 516 116 

25 - 29 let 56 452 26 567 2 960 1 352 380 138 

30 - 34 let 58 221 27 052 3 040 1 308 421 137 

35 - 39 let 62 908 30 241 3 273 1 519 487 180 

40 - 44 let 51 792 33 600 2 720 1 702 397 234 

45 - 49 let 54 811 29 609 2 781 1 391 386 189 

50 - 54 let 59 946 34 664 3 124 1 726 500 194 

55 - 59 let 62 435 41 282 3 192 2 230 411 253 

60 - 64 let 9 606 24 778 429 1 224 48 132 

65 a více let 338 1 531 10 51 1 9 

 
Tab. č.38: Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání (r. 2011 a 2017) 

 ČR JČ kraj okres JH 
2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce celkem 

508 451 280 620 26 450 14 112 3 715 1 631 

Nejvyšší dosažené vzdělání:             

neúplné a bez vzdělání 3 001 11 323 66 182 5 50 

základní 136 615 74 630 6 578 3 514 896 347 

vyučení 201 212 101 876 11 067 5 720 1 642 754 

střední bez maturity 17 787 8 906 868 381 167 62 

vyučení s maturitou 24 676 11 990 1 326 623 180 71 

úplné střední všeobecné s maturitou 13 834 7 543 675 350 81 36 

úplné střední odborné s maturitou 79 054 42 167 4 124 2 238 556 220 

vyšší 3 746 2 286 279 120 27 9 

vysokoškolské 28 526 19 899 1 467 984 161 82 
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Sociální dávky 
 
Dávky nepojistného sociálního systému dělíme na: 
 
Příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 
- je určen osobám starším 1 roku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu 
stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého 
příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat 
buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, 
dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 

 
Dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů) 
- hmotná nouze je v zásadě stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové 

sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni 
ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů 
zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávky pomoci v hmotné 
nouzi dělíme na: 

·  příspěvek na živobytí 
·  doplatek na bydlení 
·  mimořádná okamžitá pomoc 
 
Dávky osobám se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) 
·  příspěvek na mobilitu 
· příspěvek na zvláštní pomůcku 
· průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají 
 
Dávky státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů) 
Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) 
ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá 
spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Dávky státní sociální podpory můžeme rozdělit 
na: 
1. Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu: 
- přídavek na dítě 
- příspěvek na bydlení 
- porodné 
 
2. Ostatní dávky: 
- rodičovský příspěvek 
- pohřebné 
 
Dávky pěstounské péče - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ve znění 
pozdějších předpisů) upravuje dávky pěstounské péče, na které má nárok pěstoun, osoba, které 
bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstoun 
na přechodnou dobu: 
- příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
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- odměna pěstouna 
- příspěvek při převzetí dítěte 
- příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 
- příspěvek při ukončení pěstounské péče 

 
Tab. č.39: Souhrn sociálních dávek – počet vyplacených dávek v ORP Jindřichův Hradec 
(2014 – 2017) 
 2014 2015 2016 2017 

Souhrn dávek pomoci 
v hmotné nouzi  7 060 7 110 5 353 3 852 
Souhrn dávek státní 
sociální podpory 54 224 52 128 48 475 44 355 

Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
 
Tab. č.40: Dávky pomoci v hmotné nouzi (počet vyplacených dávek) v ORP Jindřichův 
Hradec 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příspěvek na 
živobytí 
(opakující se 
dávka) 1 755 2 346 3 862 5 322 5 180 5 069 3 916 2 895 
Doplatek na 
bydlení 
(opakující se 
dávka) 501 588 1 274 1 848 1 754 1 864 1 264 811 
Mimořádná 
okamžitá pomoc 
(jednorázová 
dávka) 381 582 80 143 126 177 173 146 

Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
 
Graf. č.23: Vývoj vyplacených finančních prostředků (v tisících Kč) dávek pomoci v hmotné 
nouzi v letech 2010 – 2017 v ORP Jindřichův Hradec 

 
Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
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Tab. č.41: Dávky pomoci v hmotné nouzi - objem vyplacených finančních prostředků (v 
tisících Kč) v ORP Jindřichův Hradec (2010-2017) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příspěvek 
na živobytí 
(opakující 
se dávka) 4 529 6 822 15 839 20 643 22 531 21 093 14 565 10 378 
Doplatek na 
bydlení 
(opakující 
se dávka) 1 417 1 796 3 827 6 078 8 248 9 062 6 339 3 216 
Mimořádná 
okamžitá 
pomoc 
(jednorázov
á dávka) 1 093 1 868 130 145 146 152 174 124 

Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
 
Tab. č.42: Dávky státní sociální podpory - počet dávek v ORP Jindřichův Hradec  
 2014 2015 2016 2017 
Přídavek na dítě (opakující se 
dávka) 29 394 27 484 24 249 20 409 
Sociální příplatek (opakující 
se dávka) x x x x 

Porodné (jednorázová dávka) 76 162 161 142 
Rodičovský příspěvek 
(opakující se dávka) 14 451 14 021 13 909 14 062 
Odměna pěstouna (opakující 
se dávka) 423 445 469 484 
Příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte (jednorázová dávka) 716 646 672 722 

Pohřebné (jednorázová dávka) 12 8 19 13 
Příspěvek na bydlení 
(opakující se dávka) 9 152 9 362 8 996 8 523 

Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
 
Tab. č.43: Přehled vyplacených dávek v ORP Jindřichův Hradec 

 2014 2015 2016 2017 
počet objem počet objem počet objem počet objem 

Příspěvek na 
péči 16 806 82 823 200 18 489 93 843 000 18 506 98 047 200 18 354 103 551 460 

Příspěvek na 
mobilitu 12 067 4 674 800 14 158 5 436 000 14 950 5 710 800 14 789 5 686 000 
Příspěvek na 
zvláštní 
pomůcku 240 4 943 059 100 6 073 888 82 4 901 579 52 3 052 267 
Průkaz 
osoby se 
zdravotním 
postižením 237 x 1 352 x 283 x 191 x 

Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
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Tab. č.44: Dávky státní sociální podpory - objem vyplacených finančních prostředků (v 
tisících Kč) v ORP Jindřichův Hradec (2010-2017) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Přídavek na 
dítě (opakující 
se dávka)  20 322 17 319 17 416 17782 17 448 15 970 14 207 11 889 
Sociální 
příplatek 
(opakující se 
dávka)  13 826 2 236 0 0 x x x x 
Porodné 
(jednorázová 
dávka)  637 312 325 377 696 1 144 1 182 1 021 
Rodičovský 
příspěvek 
(opakující se 
dávka)  115 880 101 925 100 862 101 268 95 992 91 360 91 558 93 347 
Odměna 
pěstouna 
(opakující se 
dávka)  270 2 978 3 121 4 157 5 824 5 440 5 376 5 532 
Příspěvek na 
úhradu potřeb 
dítěte 
(jednorázová 
dávka)  2 733 3 014 3 130 3 356 3 670 3 268 3 439 3 868 
Pohřebné 
(jednorázová 
dávka)  545 30 60 85 55 30 55 45 
Příspěvek na 
bydlení 
(opakující se 
dávka)  9 800 13 973 20 317 19 686 25 012 24 915 24 522 22 561 

Zdroj: ÚP Jindřichův Hradec 
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Vybavenost území 
 
Sociální a zdravotní vybavenost 
 
Tab. č.45.: Porovnání vybavenosti v sociální oblasti, školství a zdravotnictví v okresech JČ 
kraje  
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Mateřské školy 305  6  72  24  12  23  10  12  22  20  8  19  33  10  10  6  12  6  

Základní školy 257  7  49  22  11  19  10  6  17  16  7  15  35  9  11  8  12  3  
Gymnázia a 
konzervatoř 24   -  8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  
Střední odborné 
školy a 
praktické školy 63  1  20  2  1  5  2  1  7  1  2  5  9   -  4   -  1  2  
Střední odborná 
učiliště 42  1  13  1  2  2  2  1  2  1  1  2  6  1  4  1  1  1  
Vyšší odborné 
školy 17   -  6   -   -   -   -   -  4  1   -  2  3   -   -   -   -  1  

Z
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31
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2.
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Nemocnice 9   -  1  1  1  1   -   -  1  1   -  1  1   -   -   -  1   -  
Léčebné 
ústavy(1) 12  2  2  1   -   -   -   -  1  2   -  2  1   -   -   -  1   -  
Lékařské 
ordinace(2)                                     

pro dospělé 391  9  99  27  15  26  13  7  32  25  15  28  44  11  11  8  15  6  
pro děti a dorost 184  6  42  19  5  20  11  4  14  9  4  10  17  5  9  4  1  4  
stomatolog 365  8  117  26  10  32  9  5  26  14  10  25  49  6  9  5  10  4  

gynekolog 122  2  30  9  7  16  2  2  9  5  3  8  15  1  7  1  3  2  
lékař specialista 530  9  162  31  11  46  4  6  39  26  17  28  77  13  22  14  17  8  
Ostatní 
samostatná 
zařízení 454  9  120  45  14  31  17  11  31  21  14  16  62  11  21  8  15  8  
Lékárny  196  4  49  8  4  17  4  4  19  12  8  9  23  5  8  6  12  4  
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1.

 1
2.
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01

6)
 Domovy pro 

osoby se 
zdravotním 
postižením 7  1  1   -   -  1   -  1  1   -   -  1   -   -   -   -  1   -  

Domovy pro 
seniory 39  1  8  3  1  2  1  1  4  2  3  3  3  2  2   -  2  1  

Domovy se 
zvláštním 
režimem 17   -  6   -   -  1   -   -  5  1   -  1  1   -   -   -   -  2  

(1) a ostatní lůžková zařízení 
(2) Včetně detašovaných pracovišť 
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Tab. č. 46: Technická a občanská vybavenost, bytová výstavba 
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Technická a občanská vybavenost obcí (k 31. 12. 2016) 
Počet obcí s 
domem s 
pečovatelskou 
službou 66  2  7  6  4  6  2  4  3  5  2  3  7  5  3  2  4  1  
Počet bytů v 
domech s 
pečovatelskou 
službou 

2 
765  53  421  160  139  247  56  158  446  111  123  55  308  207  137  44  62  38  

Počet obcí s 
vodovodem 502  17  75  31  16  40  15  14  32  41  27  58  59  16  20  11  21  12  
Počet obcí s 
kanalizací 
napojenou na 
ČOV 315  8  55  27  12  30  14  10  18  26  11  26  29  10  15  5  15  6  
Počet obcí s 
kanalizací bez 
napojení na ČOV 338  20  38  13  12  18  7  21  32  18  21  48  51  5  9  9  8  9  
Počet 
plynofikovaných 
obcí 245  17  55  11  10  22  5  6  17  16  7  30  17  6  11  4  7  5  
Délka místních 
komunikací v km 

7 
032  229  977  625  166  536  254  233  567  560  231  702  886  286  206  97  344  154  

Počet obcí s 
turistickým 
informačním 
centrem 77  2  11  8  4  3  5  3  4  6  2  9  6  4  4  2  3  1  
Počet obcí se 
sběrným dvorem 
nebezpečných a 
objemných 
odpadů 153  1  21  10  6  17  6  6  9  10  13  8  20  3  6  6  4  7  
Počet obcí s 
kulturním 
domem 
(kulturním sálem 
pro pořádání 
společenských 
akcí) 367  16  57  16  16  27  8  14  31  22  21  38  48  14  13  9  10  8  
Počet obcí s 
kinem 46  2  4  4  3  2  2  2  3  4  1  4  5  1  4  2  2  1  
Počet obcí se 
střediskem pro 
volný čas dětí 
(mládeže) 83  4  7  5  4  4  6  3  9  3  5  10  7  4  2  5  2  4  
Kostel s 
náboženským 
využitím 284  11  32  21  14  22  11  12  20  18  15  24  34  12  11  7  14  6  
Počet obcí s 
víceúčelovou 149  4  26  16  6  9  6  2  9  8  7  12  18  7  7  3  6  3  



64 
 

tělocvičnou, 
sportovní halou 
Počet obcí s 
jednoúčelovým 
krytým 
sportovním 
zařízením 45  1  2  5  2  3  3  2  2  5  2  4  7  1  2  1  1  2  
Počet obcí se 
sportovním 
hřištěm 455  17  60  26  16  34  14  20  39  32  21  47  60  13  18  12  17  11  
Počet obcí s 
dětským hřištěm 460  14  71  27  15  39  14  15  41  32  23  50  54  12  18  11  17  10  
Počet obcí s 
koupalištěm 62  2  8  5  2  3  3  1  3  8  2  5  7  2  2  3  4  2  
Počet obcí s 
krytým bazénem 12   -  1  4   -  1   -   -  1  1   -  1  1  1  1   -   -   -  

Bytová výstavba 

v roce 2017 
1 

253  29  530  84  28  87  23  19  39  46  27  59  132  62  21  9  42  16  
v letech 2008 až 
2017 

17 
345  216  

6 
987  

1 
227  378  

1 
248  255  263  985  589  356  860  

1 
842  674  689  47  536  193  

 
 
Podnikatelské subjekty 
 
Tab. č.47:Ekonomické subjekty na území SO ORP J. Hradec 2011 - 2017 (vždy k 31. 12.) 

UKAZATEL 
SO ORP Jindřichův Hradec 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ekonomické subjekty celkem (podle 
RES) 10 800 10 958 11 162 11 399 11 514 11 584 11 612 

fyzické osoby 8 585 8 724 9 016 9 273 9 341 9 344 9 296 

z toho zemědělští podnikatelé 305 313 311 317 379 402 412 

právnické osoby 2 215 2 234 2 146 2 126 2 173 2 240 2 316 
z toho obchodní společnosti 858 871 876 898 916 966 1 034 

Podíl ekonomických subjektů podle 
vybraných odvětví ekon. činnosti (%)               

zemědělství, lesnictví a rybářství 8,3 8,3 8,0 8,1 8,7 8,9 9,0 
průmysl celkem 11,5 11,1 10,9 10,8 10,6 10,6 10,9 
stavebnictví 16,2 16,3 15,9 15,9 15,6 15,7 15,9 
obchod, ubytování, stravování a 

pohostinství 27,1 26,7 24,7 25,1 25,0 24,9 25,4 
Počet subjektů podle počtu 
zaměstnanců               

bez zaměstnanců 3 713 3 594 3 590 3 712 3 678 3 708 3 676 
1–9 zaměstnanci (mikropodniky) 836 808 809 806 801 786 795 
10–49 zaměstnanci (malé podniky) 173 167 161 154 149 146 149 
50–249 zaměstnanci (střední podniky) 43 38 39 39 41 45 45 
250 a více zaměstnanci (velké 

podniky) 6 6 6 6 6 5 5 
nezjištěno 6 029 6 345 6 557 6 682 6 839 6 894 6 942 
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Tab. č.48: Ekonomické subjekty v obcích SO ORP J. Hradec v roce 2017 

Název obce 

 Podnikatelské subjekty 

celkem 

podle ekonomické činnosti 

zeměděl., 
lesnictví, 
rybářství 

průmysl 
staveb-
nictví 

obchod, 
ubytování, 
stravov. a 
pohostin- 

ství 

SO ORP Jindřichův Hradec  11 612  1 049  1 271  1 844  2 953  
v tom obce:           

Bednárec 21  6  1  3  5  
Bednáreček 44  8  3  4  12  
Blažejov 121  18  10  22  26  
Bořetín 13  1  1  -  4  
Březina 15  3  1  2  2  
Číměř 182  40  19  46  31  
Člunek 108  24  7  25  30  
Deštná 173  16  33  30  43  
Dívčí Kopy 21  3  2  6  4  
Dolní Pěna 103  8  17  9  25  
Dolní Žďár 47  4  6  3  15  
Doňov 22  5  2  3  5  
Drunče 11  1  -  4  3  
Hadravova Rosička 13  1  2  2  4  
Hatín 60  8  8  9  16  
Horní Pěna 150  16  15  21  40  
Horní Radouň 60  12  10  13  11  
Horní Skrýchov 49  2  8  14  12  
Hospříz 99  21  11  24  14  
Jarošov nad Nežárkou 288  37  37  42  82  
Jilem 30  8  2  1  6  
Jindřichův Hradec 5 446  220  528  734  1 479  
Kačlehy 25  4  4  5  3  
Kamenný Malíkov 21 4  3  4  5  
Kardašova Řečice 562  50  81  109  130  
Kostelní Radouň 78  11  8  16  19  
Kunžak 369  54  49  69  79  
Lásenice 121  15  18  21  27  
Lodhéřov 143  8  15  35  46  
Nová Bystřice 738  105  75  140  185  
Nová Olešná 27  2  4  8  2  
Nová Včelnice 468  23  49  82  139  
Okrouhlá Radouň 39  3  3  5  14  
Pístina 39  15  2  2  6  
Plavsko 122  16  19  25  28  
Pleše 59  5  6  16  17  
Pluhův Žďár 161  37  10  34  30  
Polště 30  7  4  6  2  
Popelín 121  19  11  24  34  
Příbraz 62  8  10  10  8  
Ratiboř 48  10  7  8  7  
Rodvínov 152  31  14  22  37  
Roseč 57  12  9  7  12  
Rosička 10  3  1  1  2  
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Staré Město pod 
Landštejnem (městys) 121  29  13  24  21  
Stráž nad Nežárkou 213  21  32  35  57  
Strmilov 330  36  52  44  82  
Střížovice 112  8  14  24  30  
Světce 32  3  3  4  7  
Újezdec 15  2  3  1  3  
Velký Ratmírov 56  12  4  14  7  
Vícemil 21  3  1  2  8  
Višňová 24  2  2  7  5  
Vlčetínec 11  1  2  2  3  
Vydří 27  3  3  9  7  
Záhoří 37  5  7  3  3  
Zahrádky 57  16  8  5  13  
Žďár 28  4  2  4  6  
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MAPOVÁNÍ STAVU DROGOVÉ SCÉNY V J. HRADCI 
 
Podklady pro mapování drogové scény v Jindřichově Hradci byly získány následující formou:  

 Dotazníkové šetření v místních lékárnách. 
 Interview se zástupci PČR, Městské Policie, zástupci místní samosprávy, 

poskytovateli sociálních služeb v Jindřichově Hradci. 
 Oslovování a interview s mládeží ohroženou užíváním drog a potenciálními 

uživateli drog.  
 Statistická data za rok 2018 od terénního programu Metha, z.ú.  

 
Dotazníkové šetření v lékárnách 
 
Dotazníkové šetření proběhlo v pěti místních lékárnách. Čtyři z pěti oslovených lékáren 
prodávají injekční stříkačky. Za kalendářní rok prodají lékárny uživatelům drog celkem 1 685 
ks injekční stříkaček. Tři lékárny uvedly, že za poslední měsíc je v průměru navštívilo 5 osob, 
které užívají návykové látky. Jedna lékárna uvedla 40 osob (z toho 30 mužů a 10 žen). Tato 
lékárna za rok prodá nejvíce injekčních stříkaček, celkem 1 200 ks. Dvě z oslovených lékáren 
uvedly, že do lékárny dochází uživatelé drog z řad národnostních menšin, v tomto případě 
Romové. Ani jedna z dotazovaných lékáren nevydává substituční lék Subutex. 
Terénní program Metha, z.ú. dle dostupných dat vydal v roce 2018 uživatelům drog celkem 
6.219 ks injekčních stříkaček. 
 
Drogová scéna, trendy v užívání drog a jeho dopady 
 
V Jihočeském kraji je poměrně rozsáhlá sít adiktologických služeb, přesto jsou lokality, kde 
jsou služby obtížně dostupné nebo některé služby nejsou dostupné vůbec. V Jindřichově Hradci 
je dostupná služba terénní program a adiktologická poradna (ambulantní léčba). Naopak není 
zde zřízeno Kontaktní centrum.  
Situace v dostupnosti ilegálních drog a v jejich užívání se od celorepublikových trendů nijak 
výrazně neliší. Podle poznatků terénních pracovníků a poznatků od všech respondentů patří 
k nejsnáze dostupným, a tudíž k nejrozšířenějším užívaným ilegálním návykovým látkám, 
produkty vyráběné z konopí. Druhou nejvíce rozšířenou ilegální návykovou látkou je pervitin. 
K užívání drog opiátového typu (Heroin, Subutex, Fentanyl, VendalRetard) v podstatě 
nedochází. Dle našich zjištění nejsou v Jindřichově Hradci pravidelní uživatelé opiátů. 
Při mapování drogové scény bylo během rozhovorů, anket a pozorování definováno několik 
lokalit se zvýšeným rizikem ve vztahu k užívání návykových látek ve městě (viz příloha č.4 
Mapa rizikových lokalit). Většina oslovených osob se v podstatě shodla na těchto lokalitách: 
vlakové nádraží, Šindelna, Husovy sady, Mertovy sady, Jáchymova ulice (Řáholec), sídliště 
Hvězdárna atd. 
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Mapa č.8: Mapa rizikových lokalit 

 
 
Drogová scéna má spíše uzavřený charakter, přesto je ve městě několik lokalit se zvýšeným 
rizikem ve vztahu k užívání návykových látek. V těchto lokalitách se scházejí uživatelé 
ilegálních návykových látek a zároveň zde dochází k jejich užívání, především marihuany. 
V těchto lokalitách se 2 x týdně pohybují terénní pracovníci a kontaktují cílovou skupinu 
uživatelů. Drogová scéna ve městě je navázána na drogovou scénu v Kardašově Řečici. 
Zároveň se uživatelé návykových látek z okolních obcí stahují do města, a to jak za nákupem 
ilegálních návykových látek, tak i za samotným užíváním.  
 
Kvalifikovaný odhad počtu uživatelů ilegálních návykových látek činní cca 1.000 osob. Z toho 
největší skupinu tvoří uživatelé konopných drog. Nejvíce rizikovou skupinou jsou problémoví 
uživatelé drog, v tomto případě uživatelé pervitinu. Dle našich odhadů se na drogové scéně ve 
městě pohybuje cca 150 uživatelů pervitinu.  
 
Vzhledem k tomu, že drogová scéna je uzavřená a terénní program je dostupný 2 x týdně, tak 
odborných služeb využívá z cílové skupiny uživatelů návykových látek pouze 30 % uživatelů. 
Můžeme se tedy domnívat, že v cílové skupině uživatelů pervitinu dochází k rizikovému 
chování, jako je např. sdílení injekčního materiálu, což může mít za následek šíření infekčních 
chorob v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti. 
  



69 
 

ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V 
ORP JINDŘICHŮV HRADEC 
 
Analýza Využívání terénních sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec byla vytvořena na 
základě komparace informací ze sekundární analýzy dat o území ORP Jindřichův Hradec, 
terénního šetření mezi zřizovateli a poskytovateli sociálních služeb na tomto území a 
dotazováním respondentů ve věku nad a 65+ žijícím na území ORP. Hlavním cílem této analýzy 
bylo zjistit klíčové faktory, které jsou důvodem pro nevyužívání terénní sociální služby – 
pečovatelské služby. 
 
Příjmy a výdaje seniorů na ORP J. Hradec 
Průměrná výše starobního důchodu je dle ČSÚ na sledovaném ORP je k 6/2019 13 856 Kč, a 
je nejnižší v rámci Jihočeského kraje, kde je tento údaj 14 560 Kč. Jihočeský kraj je pak pod 
průměrem České republiky. 
 
Graf č. 24 - Příspěvek na péči – průměrný měsíční počet dávek na 1000 obyvatel podle stupně 
závislosti a věku v roce 2017 v JK  

Graf č. 24 - Příspěvek na péči – průměrný měsíční počet dávek na 1000 obyvatel podle stupně 
závislosti a věku v roce 2017 v JK  
Zdroj: ČSÚ 
 
Náklady domácností na bydlení za rok 2018 činily v průměru 5 706 Kč na domácnost a měsíc, 
tedy stouply oproti předchozímu roku jen velmi mírně. Podíl příjmů, které domácnosti v roce 
2018 vynakládaly na bydlení, se během posledních pěti let snižoval, neboť příjmy domácností 
rostly v průměru rychleji než jejich náklady na bydlení. Jednotlivci žijící v malometrážních 
bytech sice platí za bydlení obecně méně než je průměr, avšak poměr těchto nákladů vůči jejich 
čistým příjmům dosahuje např. u osob starších 65 let až 23,4 %. 
 
Trvale jsou nejvíce ohroženými skupinami mimo jiné jednotlivci ve věku 65 a starší, a to 
převážně ženy. Významně ohroženou skupinou jsou jednotlivci ve věku 65 let a více, u nichž 
míra ohrožení příjmovou chudobou dosahuje 36,9 %. 
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Důvody pro nečerpání terénních služeb 
Na základě získaných dat lze konstatovat následující důvody pro nečerpání pečovatelské 
služby. 

• Nízká informovanost. Jak z rozhovorů, tak z anketního šetření, tak i dle názorů 
odborníků je stále seniorskou populací jako dominantní služba vnímána služba 
pobytová. Možnosti přechodu z terénní do pobytové služby jsou zmíněny pouze 
okrajově.  

• Dalším zásadním faktorem je péče rodiny, nejčastěji dospělých dětí. Zde je možné 
dospělé děti vnímat jako potenciál pro zvýšení informovanosti. Dostatek informací 
směřující právě i k dospělým dětem, jednoduché návody, jak postupovat např. při řízení 
o příspěvku na péči, rozdíl mezi službami zdravotními a sociálními, o jejich úhradách a 
možnostech čerpání, by s vysokou pravděpodobností přinesly efekt i ve smyslu lepší 
možnosti monitoringu potencionálních uživatelů služby. 

• Klíčovým nástrojem pro zajištění optimální péče pro potřebné seniory je i systém 
vytváření sítí. Zde se doporučuje opravdu reálně propojit všechny zainteresované 
odborníky. Lékaře, poskytovatele, komunitní spolky na malých obcích, a právě 
prostřednictvím síťování, přinášet dostatečné informace pro potencionální uživatele. 

• Vždy je třeba počítat s faktorem, kdy rodina i senior vnímají pomoc profesionálů až 
jako krajní řešení.  

• Nejsilnějším faktorem, který hraje roli v rozhodování seniora, zda čerpat nebo nečerpat 
službu je faktor financí. V rámci neformálních rozhovorů (již zcela mimo studii) se 
respondenti ptali, kolik, co asi stojí a pokud byl dotazovanému systém financování 
(včetně možnosti získat příspěvek) byl představen (pouze v základních obrysech) 
většina seniorů přiznala, že měli představu o jiných částkách. 

 
Dva klíčové faktory, které mohou být příčinou nečerpání pečovatelské služby jsou nízká 
informovanost o službách a obava z vysoké finanční náročnosti služeb. 
 
Celkově lze také konstatovat, že respondenti o terénních službách v zásadě moc neuvažují a 
nepovažují je za určitý mezistupeň pro přechod do pobytového zařízení. Při zhoršení 
zdravotního stavu tak první volbou (faktickou i myšlenkovou) je zpravidla pobytové zařízení. 
Při zjištěných závěrech je možné tento stav interpretovat tak, že může jít o kombinaci 
neinformovanosti, určité složitosti a nepřehlednosti sociálních služeb z pohledu seniora, 
rigiditou seniorského myšlení (nízké ochoty získávat aktuální informace v rámci vlastní sil) a 
krátkodobé historické zkušenosti s terénními službami seniorů a rodinných příslušníků. Pro 
zvýšení využívání terénních služeb je tak důležité „vložit“ do rozhodovací matice každého 
seniora nebo rodinných příslušníků při rozhodování, jak dále zajistit péči seniora, terénní 
služby, aby se staly součástí první volby pro zajištění potřebných kvalifikovaných zdravotních 
a sociálních služeb pro seniora, u kterého je některá z terénních služeb potřeba. Dosažení tohoto 
stavu je možné například zvýšením informovanosti seniorů a rodinných příslušníků, 
intenzivním nabízením služeb, posílením marketingu sociálních služeb apod. 
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ANALÝZA POTŘEBNOSTI OSOBNÍ ASISTENCE 
 
K tvorbě analýzy zájmu o službu osobní asistence bylo vytvořeno dotazníkové šetření, které 
bylo rozdáno organizaci Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit v počtu 70 dotazníků a 
Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Jindřichův Hradec v počtu 40 
dotazníků. Celkem tedy bylo mezi lidmi 110 dotazníků, vyplněných jich bylo předáno 64. 
Z toho 35 dotázaných projevilo zájem o službu osobní asistence, 29 dotázaných by o využívání 
služby zájem nemělo. 
 
Tabulka zájmu podle věku: 
Věk  Celkem  Zájem o službu Nezájem o službu 
30-50 1 1 0 
50-65 7 2 5 
65-70 15 10 5 
70-80 23 16 7 
Nad 80 18 6 12 

  
Z tabulky zájmu o službu osobní asistence vyplývá, že tři uchazeči by měli zájem službu 
využívat denně, 16 dotázaných by službu využili minimálně jednou týdně alespoň hodinu.            
2 z dotazovaných by měli o osobní asistenci zájem ve večerních hodinách a 7 by jich využilo 
službu o víkendech. 
 
Tabulka zájmu o službu osobní asistence: 

Četnost Denně Týdně Večer Víkend 
1 hodina 0 7 0 0 
2 hodiny 1 3 0 0 
4 hodiny 2 4 0 0 

Ano 0 1 2 6 
Jiné 0 1x - 2x týdně 0 1x příležitostně 

 
Tabulka podle pobírání příspěvku na péči: 

Příspěvek na péči Nepobírá I. st II.st III.st IV. st ZTP Nevyplněno 
se zájmem o službu  29 1 1 0 0 1 3 
bez zájmu o službu 20 4 3 1 0 1 0 
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ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZŘÍZENÍ SENIOR TAXI V J. HRADCI 
 
V pracovní skupině senioři bylo projednáno, že se mnoho seniorů ptá po doplňkové službě, 
která by obsahovala pouze čistý odvoz na místo, kam potřebují. Pečovatelská služba nabízející 
odvozy ne vždy může vyhovět a lidé se nechtějí vázat smlouvou, která jim zajistí možnost tuto 
službu využívat. Lékaři zase často dopravu sanitou nepředepisují a soukromí přepravci, kteří 
sanitou jezdí, mají přeplněnou kapacitu. 
 
První okruh zjišťování byl zaměřen na cenu jízdného soukromých taxi služeb, přičemž 
nejlevnější jízdné v J. Hradci je 80,-/ jedna cesta. 
Z toho plyne potřebnost zjistit, zda je výhodné zřídit auto, které by mohlo odvážet za nižší cenu, 
a zda by byla ta cena reálná i pro uživatele. Proto vznikl dotazník, z něhož bylo čerpáno. 
Stěžejní otázkou tohoto dotazníku bylo, zda by oslovený využil jízdu autem, které by jezdilo 
v J. Hradci a místních částech za cenu 60,-/jedna cesta. 
 
V rámci tohoto komunitního plánování tedy bylo dohodnuto, že bude poptávka po službě „taxi“ 
pro seniory a osoby se sníženou soběstačností zjištěna jak dotazníkovou anketou, tak 
zpracováním údajů z jiných měst, kde tuto službu již poskytují. 
 
Výsledky tohoto dotazníkového šetření byly rozdány cílové skupině senioři v počtu 82ks, 
navráceno bylo 80ks, přičemž výsledné hodnoty poukazují  na potřebnost této služby. 
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BEZBARIÉROVÁ MAPA JINDŘICHOVA HRADCE 
 
Interaktivní mapa bariér poskytuje informace o přístupnosti jednotlivých hlavních ulic 
v Jindřichově Hradci. Dále poskytuje informace o přístupnosti veřejných institucí, 
poskytovatelích sociálních služeb, lékárnách a lékařích, poštách, bankomatech, obchodech, 
restauracích, ale také veřejné dopravy a mnoho dalšího. 
 
Je dostupná na odkazu: https://drive.google.com/open?id=1c9xVcb4wJmu7sNbw-
iHpQZRXAWyTMQ42&usp=sharing  
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STRATEGICKÁ ČÁST 
 

Strategická část je členěna podle zaměření pracovních skupin v následujícím pořadí:  
• senioři 
• osoby se zdravotním postižením 
• děti a mládež 
• osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 
• Kardašova Řečice 
• Nová Bystřice 
• Nová Včelnice 
• Strmilov 

 
• Společná opatření, které není možné zařadit do předchozích kapitol. 

  
 
Jednotlivé kapitoly mají stejnou osnovu: 

• složení pracovní skupiny, 
• SWOT analýza, 
• přehled opatření a aktivit 
• Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb popisující zachování stávajícího 

stavu registrovaných sociálních služeb 
• Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb popisující plánovaný rozvoj 

registrovaných sociálních služeb 
• Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám popisující neregistrované služby 

a jejich plánovaný rozvoj 
 

 
Finanční přehled k jednotlivým aktivitám obsahuje odhad skutečných nákladů služby za rok 
2019 připravený v listopadu 2019. Předpokládané náklady a zdroje v roce 2020 vycházejí 
z odhadů poskytovatelů jednotlivých služeb. Pokud není plánován další rozvoj služby, je pro 
následující roky použit předpoklad roku 2020. Finanční přehled pro roky 2021 a 2022 tedy 
nezohledňuje inflaci ani nárůst mezd. 
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SLUŽBY PRO SENIORY 
 

Složení pracovní skupiny 

Bc. Ferdanová Miroslava  
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Jindřichův Hradec 

Fišer Antonín  starosta obce Pístina 
Hanzalová Zdeňka  Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit z.s. 
Bc. Kalinová Lenka  MESADA, z. s. 
Mgr. Kalná Irena  Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Kitta Michal Sbor Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci 
Loskotová Eva  Pečovatelská služba Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec 
Mgr. Macurová Eliška  MESADA, z. s. 
Mgr. Nová Blanka  Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

Ouporová Miluše  
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizace 
Jindřichův Hradec 

Mgr. Řeřichová Lenka  Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

Mgr. Stejskalová Radka  
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov seniorů 
Jindřichův Hradec 

Mgr. Švobová Michaela  Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
Štěrbová Jana Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit z.s. 

Urbánek Miroslav 
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.,  Místní organizace 
Jindřichův Hradec 

Bc. Vedlová Judita  MESADA, z. s. 
Vobořilová Zuzana, DiS.  Pečovatelská služba Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec 
Ing. Vrajová Vlasta  město Jindřichův Hradec 
Nováková Jana, DiS.  Sdílení o.p.s. 
Mgr. Svobodová Anna  Sdílení o.p.s. 
Bc. Zatloukalová Jana  Sdílení o.p.s. 

 
SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
- aktivizační služby Svazu tělesně 

postižených a Jindřichohradeckého 
sdružení sociálních aktivit z.s. 

- Domov pro seniory Otín 
- Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
- osobní asistence MESADA, z. s. 
- sociální lůžka v nemocnici 
- pokrytí hospicovou péčí 

 

- nedostatečné kapacity pobytové 
odlehčovací služby 

- nedostatečné kapacity terénní odlehčovací 
služby  

- nedostatečné kapacity hospicové péče 
(MSPP - mobilní specializovaná paliativní 
péče)  

- nedostatečné kapacity domova pro seniory  
- nárůst potřeby celodenní péče  
- nedostatečná kapacita pečovatelské služby  
- bariéry v dopravě 

Příležitosti Ohrožení 
- rozvoj tísňové péče 
- rozšíření půjčoven kompenzačních 

pomůcek  
- senior taxi rozvoj  

- problém v malých obcích (málo klientů = 
dražší služba)  

- nárůst počtu seniorů  
- snížení dotací do sociálních služeb 
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- dobrovolnictví  
- vznik denního stacionáře 

 
Přehled opatření a aktivit 
 
1.1. Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory 

1.1.1. Zachování služby typu domov pro seniory (§49) v DS J. Hradec 
1.1.2. Zachování služby typu domov se zvl. režimem (§50) v DS J. Hradec 
1.1.3. Zachování Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec (§52) 

1.2. Zachování stávajících terénních a ambulantních služeb pro seniory 
1.2.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40) 
1.2.2. Zachování služby osobní asistence MESADA, z. s. (§39) 
1.2.3. Zachování odlehčovací služby Hospice sv. Kleofáše (§44) 
1.2.4. Zachování odborného sociálního poradenství Hospice sv. Kleofáše, o.p.s. (§37) 

2.1. Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory 
2.1.1. Rozvoj odlehčovací služby Hospice sv. Kleofáše (§44) 
2.1.2. Rozvoj odborného sociálního poradenství Hospice sv. Kleofáše (§37) 
2.1.3. Navýšení kapacity služby osobní asistence MESADA, z. s. 
2.1.4. Rozvoj tísňové péče (§41) 

2.2. Zajištění dostatku míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem 
2.2.1. Zajištění míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem (§50) 

2.3. Navýšení kapacity Oddělení sociální a paliativní péče  (OSPP) při Nemocnici 
Jindřichův Hradec, a.s. 
 2.3.1. Získání stavebního povolení k výstavbě Pavilonu sociální a paliativní péče 
 2.3.2. Zajištění finančních zdrojů na výstavbu pavilonu 
3.1. Doplňkové aktivity pro seniory 

3.1.1. Dobrovolnický volnočasový program D-klub 
3.1.2. Zachování stávajících aktivit pro seniory YMCA J. Hradec 
3.1.3. Zachování stávajících aktivit pro seniory Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické 
3.1.4. Zajištění volnočasových aktivit pro seniory 
3.1.5. Zajištění volnočasových aktivit pro zdravotně postižené a seniory 

3.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek 
3.2.1. Přesunutí půjčovny kompenzačních pomůcek z Třeboně do Jindřichova Hradce 
3.2.2. Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek a otevírací doby půjčovny 

3.3. Zřízení senior – taxi 
3.3.1. Hledání možností zřízení senior – taxi v J. Hradci 
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro seniory 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování stávající sítě pobytových služeb 
pro seniory. Ty umožňují osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují 
určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních 
potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo 
ambulantními sociálními službami, důstojný a kvalitní život. V ORP J. 
Hradec poskytuje tyto služby Centrum sociálních služeb Jindřichův 
Hradec, Domov seniorů Jindřichův Hradec. Krátkodobý pobyt je 
možný na Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování služby typu domov pro seniory (§49) v DS J. 
Hradec 

1.1.2. Zachování služby typu domov se zvl. režimem (§50) v DS J. 
Hradec 

1.1.3. Zachování Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec 
(§52) 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Zachování služby typu domov pro seniory (§49) v DS J. 
Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem aktivity je zachování stávajících pobytových služeb pro seniory. 
Ty umožňují osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, 
podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které 
nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními 
sociálními službami, důstojný a kvalitní život. 
Služba typu domov pro seniory je poskytována od roku 1993, kapacita 
služby je 104. 

Realizátor: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov seniorů 
Jindřichův Hradec   

Spolupráce: Otevřená OKNA, z.ú., SZŠ Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři cca 135 cca 135 cca 135 cca 135 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

cca 
46 100 000,- 

cca 45 000 000,- cca 45 000 000,- 
cca 

45 000 000,- 
Státní rozpočet 21 600 000,- 18 000 000,- 18 000 000,- 18 000 000,- 
Příjmy od klientů 22 500 000,- 24 000 000,- 24 000 000,- 24 000 000,- 
Město J. Hradec 85 000,- 87 000,- 87 000,- 87 000,- 
Ostatní 1 915 000,- 2 913 000,- 2 913 000,- 2 913 000,- 
Výstupy: Zajištění služeb v domově pro seniory v Jindřichově Hradci probíhá 

v časové dostupnosti 168 hod/týdně.  
Počet úvazků zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 65,0.  
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Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Zachování služby typu domov se zvl. režimem (§50) v DS J. 
Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

V případě služby typu domov se zvláštním režimem je cílem zachování 
stávající služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou, hlubokou 
stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba typu domov se 
zvláštním režimem je poskytována od roku 2006, kapacita služby je 18 
lůžek. 

Realizátor: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov seniorů 
Jindřichův Hradec   

Spolupráce: Otevřená OKNA, z.ú., SZŠ Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři cca 20 cca 23 cca 23 cca 23 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

cca 
8 100 000,- 

cca 10 000 000,- cca 10 000 000,- 
cca 10 

000 000,- 
Státní rozpočet 3 600 000,- 4  000 000,- 4  000 000,- 4  000 000,- 
Příjmy od klientů 4 000 000,- 4 500 000,- 4 500 000,- 4 500 000,- 
Město J. Hradec     
Ostatní 500 000,- 1 500 000,- 1 500 000,- 1 500 000,- 
Investice  
Výstupy: Zajištění služeb v domově se zvl. režimem v Jindřichově Hradci 

probíhá v časové dostupnosti 168 hod/týdně.  
Počet úvazků zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 13,0. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.3. Zachování Oddělení sociálních lůžek v Nemocnici J. Hradec 
(§52) 

Charakteristika 
aktivity: 

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., poskytuje za úhradu ve sjednaném 
rozsahu sociální služby klientům převážně seniorského věku, kteří již 
nevyžadují další ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické 
osoby, a proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení. 
Pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný. Služba je 
poskytována do doby, než je klientovi zajištěno umístění v pobytovém 
zařízení sociálních služeb, např. v domově pro seniory, domech s 
pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena pomoc osobou blízkou 
mimo zdravotnické zařízení. 
Kapacita služby je 10 lůžek. 

Realizátor: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.  
Spolupráce: HAFÍK, o.s. 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
osoby nad 18 let 
(převažující cílová 
skupina senioři) 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
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Provozní náklady 
celkem 

4 537 939,- 7 265 575,- 7 365 600,- 7 365 600,- 

Státní rozpočet 1 505 000,- 1 600 000,- 1 700 000,- 1 800 000,- 
Příjmy od klientů 1 151 322,- 1 151 300,- 1 161 300,- 1 181 300,- 
Ostatní 1 350 550,- 1 375 287,- 1 395 287,- 1 405 287,- 
Výstupy: Zajištění služeb dle §52 pro 30 osob. 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.2. Zachování stávajících terénních a ambulantních služeb pro 
seniory 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování terénních a ambulantních služeb 
pro seniory. Ty umožňují osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku či zdravotního stavu a které již potřebují 
určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních 
potřeb, důstojný a kvalitní život v domácím prostředí.  
Jde o terénní pečovatelskou službu, kterou v ORP Jindřichův Hradec 
zajišťuje Ledax, o.p.s a na svém území Pečovatelské služby města 
Nová Bystřice. Pečovatelskou službu doplňuje Osobní asistence 
MESADA, z. s. Odlehčovací službu poskytovanou terénní formou 
zajišťuje Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. Odborné sociální 
poradenství poskytuje také Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.2.1. Zachování pečovatelské služby Ledax  o.p.s. (§40) 
1.2.2. Zachování služby osobní asistence MESADA, z. s.  (§39) 
1.2.3. Zachování odlehčovací služby Hospice sv. Kleofáše (§44) 
1.2.4. Zachování odborného sociálního poradenství Hospice sv. 

Kleofáše, o.p.s. (§37) 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.1. Zachování pečovatelské služby Ledax o.p.s. (§40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je poskytovat pomoc, 
podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, 
při každodenních činnostech. Pečovatelská služba poskytuje tyto 
základní činnosti za úhradu dle ceníku, denně od 7:00-20:00: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. 
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje 
pomoc druhé osoby. 
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a v Domech 
s pečovatelskou službou: Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Nová 
Včelnice, Kunžak a další obce registrované působnosti. Dále má 
ambulantní formu: ve Střediscích osobní hygieny (Jindřichův Hradec). 

Realizátor: Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. Středisko Jindřichův Hradec 
Spolupráce:  
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 13 13 13 13 
Senioři 325 340 350 350 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

8 870 000,- 9 308 000,- 9 308 000,- 9 308 000,- 

Státní rozpočet 3 964 000,- 4 173 000,- 4 173 000,- 4 173 000,- 
Příjmy od klientů 3 351 000,- 3 550 000,- 3 550 000,- 3 550 000,- 
Město J. Hradec 1 435 000,- 1 455 000,- 1 455 000,- 1 455 000,- 
Ostatní 120 000,- 130 000,- 130 000,- 130 000,- 
Výstupy: Zajištění pečovatelské služby v ORP Jindřichův Hradec probíhá 

denně od 07:00 do 20:00, počet úvazků pracovníků přímé péče 16,28. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.2. Zachování služby osobní asistence MESADA, z. s.  (§39) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním sociální služby Osobní asistence MESADA Jindřichův 
Hradec provozované organizací MESADA, z. s. převážně ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je podporovat 
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným 
pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení. 
Osobní asistent dochází do domácnosti uživatele nebo doprovází 
uživatele ve venkovním prostředí a poskytuje mu služby mimo jeho 
domácnost (např. při nákupu v obchodě, při návštěvě lékaře, ve škole 
či na pracovišti). V případě potřeby probíhají schůzky taktéž 
v prostorách organizace, kde je k těmto účelům k dispozici 
bezbariérová konzultační místnost.  
V roce 2019 je hodinová cena služby 110,-Kč. V rozpočtech není 
uvažováno s navýšením ceny v roce 2020. Při výpočtu výše příjmu od 
uživatelů bylo počítáno s kvalifikovaným odhadem poskytnutí 
průměrně 160 hodin asistence měsíčně při zvážení všech mimořádných 
situací, které u uživatelů v průběhu roku nastávají (pobyt v nemocnici, 
rehabilitační pobyt atd.). Sociální pracovník na 0,25 úvazku, který je 
zahrnut do úvazku 1,4, nemá vlastní klienty, zpracovává dokumentaci 
uživatelů, jedná se zájemci, individuálně plánuje, metodicky vede 
službu.   

Realizátor: MESADA, z. s. 
Spolupráce: Praktičtí lékaři, Městský úřad v Jindřichově Hradci, SZŠ Jindřichův 

Hradec, Nemocnice Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 1 1 1 1 
Senioři 12 12 12 12 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

671 000,- 716 176,- 716 176,- 716 176,- 

Státní rozpočet  417 000,- 428 376,- 428 376,- 428 376,- 
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Jihočeský kraj 100 000,- 106 000,- 106 000,- 106 000,- 
Příjmy od klientů 124 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- 
Město J. Hradec 30 000,- 31 800,- 31 800,- 31 800,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění služby osobní asistence pro cca 13 osob ročně v ORP 

Jindřichův Hradec. Počet úvazků pracovníků přímé péče je 1,4. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.3. Zachování odlehčovací služby Hospice sv. Kleofáše (§44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba je určena osobám pečujícím o seniory nebo osoby se 
zdravotním postižením, kteří chtějí zůstat ve svém sociálním prostředí, 
ale potřebují pomoc vzhledem k omezení své soběstačnosti. 
Specializuje se hlavně na odbornou péči o nemocného v terminálním 
stádiu neléčitelného onemocnění. 

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. 
Spolupráce: zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor 
poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská služba, 
Chráněné bydlení, DS, DPS 
hospice – pobytové, terénní 

Počet uživatelů služby: 
(na celém území 
poskytované služby) 

2019 2020 2021 2022 

Zdravotně postižení 0 0 0 0 

Senioři 6 10 10 10 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: (na 
celém území 
poskytované služby) 

2019 2020 2021 2022 

Provozní náklady 
celkem 

275 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 

Státní rozpočet 123 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Příjmy od klientů 30 600,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 
Obce 0,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Ostatní 121 900,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Výstupy: Zajištění domácí hospicové péče na části území ORP J. Hradec probíhá 

u 6 klientů ročně. Počet úvazků pracovníků přímé péče je 0,5. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.4. Zachování odborného sociálního poradenství Hospice sv. 
Kleofáše, o.p.s. (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na pomoc a podporu 
dlouhodobě nebo těžce nemocným osobám, osobám v závěru života, 
těm, kdo o ně pečují a pozůstalým. 

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. 
Spolupráce: zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská 
služba, Chráněné bydlení, DS, DPS, hospice – pobytové, terénní. 



82 
 

Počet uživatelů služby: 
(na celém území 
poskytované služby) 

2019 2020 2021 2022 

Zdravotně postižení     

Senioři 45 60 60 60 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: (na 
celém území 
poskytované služby) 

2019 2020 2021 2022 

Provozní náklady 
celkem 

300 000,- 350 000,- 350 000,- 350 000,- 

Státní rozpočet 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Příjmy od klientů     
Obce 65 000,- 65 000,- 65 000,- 65 000,- 
Ostatní 205 000,- 255 000,- 255 000,- 255 000,- 
Výstupy: Zajištění odborného sociálního poradenství. Počet úvazků pracovníků 

přímé péče je 0,5. 
 
 
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je rozvoj služeb poskytovaných ambulantní a 
terénní formou, které pomáhají jedinci zůstat v jeho přirozeném 
prostředí i při jeho nesoběstačnosti. 
Mezi takové služby patří tísňová péče, osobní asistence, také 
odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Rozvoj odlehčovací služby Hospice sv. Kleofáše (§44) 
2.1.2. Rozvoj odborného sociálního poradenství Hospice sv. Kleofáše 

(§37) 
2.1.3. Navýšení kapacity služby osobní asistence poskytované 

organizací MESADA, z. s. (§39) 
2.1.4. Rozvoj tísňové péče (§41) 

Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1. Rozvoj odlehčovací služby Hospice sv. Kleofáše (§44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba je určena osobám pečujícím o seniory nebo osoby se zdravotním 
postižením, kteří chtějí zůstat ve svém soc. prostředí, ale potřebují 
pomoc vzhledem k omezení své soběstačnosti.  
V roce 2020 chceme rozšířit tým alespoň o jednoho či dva pracovníky v 
přímé péči a tím nabídnout odlehčovací službu více rodinám v ORP 
Jindřichův Hradec.  

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Spolupráce: zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská 
služba, Chráněné bydlení, DS, DPS, ÚP, OSSZ, hospice – pobytové, 
terénní. 
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři  10 10 10 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 360 000,- 360 000,- 360 000,- 

MPSV  200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Příjmy od klientů  100 000,- 100 000,- 100 000,- 
Město Jindřichův 
Hradec 

 50 000,- 50 000,- 50 000,- 

Ostatní  10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Investice  
Výstupy: Navýšení počtu úvazků pracovníků přímé péče na 1,1.  
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.2. Rozvoj odborného sociálního poradenství Hospice sv. Kleofáše 
(§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na pomoc a podporu 
dlouhodobě nebo těžce nemocným osobám, osobám v závěru života a 
těm, kdo o ně pečují a pozůstalým. 

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení     
senioři  60 60 60 
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem: 

 350 000,- 350 000,- 350 000,- 

MPSV  65 000,- 65 000,- 65 000,- 
Příjmy od klientů     
Město  30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Ostatní  255 000,- 255 000,- 255 000,- 
Výstupy: Navýšení počtu úvazků pracovníků přímé péče na 0,6. 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.3. Navýšení kapacity služby osobní asistence MESADA, z. s. (§39) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním sociální služby Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec 
provozované organizací MESADA, z. s. převážně ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec je podporovat osoby se 
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky 
bez onemocnění nebo zdravotního postižení. 
Cílem aktivity je rozšíření kapacity osobní asistence o 2,6 úvazků 
pracovníků v přímé péči (1,2 úvazku převážně pro seniory a 1,4 úvazku 
převážně pro osoby se zdravotním postižením). Navýšení kapacity 
služby vychází z toho, že současný stav úvazku (1,4 úvazku převážně 
pro seniory) a doba poskytování služby (v pracovní dny od 7:00 do 
15:30) jsou pro potenciální klienty nedostatečné. 
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Realizátor: MESADA, z. s. 
Spolupráce: Praktičtí lékaři, Městský úřad v Jindřichově Hradci, SZŠ Jindřichův 

Hradec, Nemocnice Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení  2 2 2 
Senioři  12 12 12 
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje: 
(pouze sociální část 
hospicového 
multidisciplinárního 
týmu) pouze ORP JH 

2019 2020 2021 2022 

Provozní náklady 
celkem 

 1 332 194,- 1 332 194,- 1 332 194,- 

Státní rozpočet  796 280,- 796 280,- 796 280,- 
Jihočeský kraj  196 857,- 196 857,- 196 857,- 
Příjmy od klientů  280 000,- 280 000,- 280 000,- 
Město Jindřichův 
Hradec 

 
59 057,- 59 057,- 59 057,- 

Ostatní  0,- 0 0,- 
Výstupy: Zajištění služby osobní asistence pro cca 14 osob ročně v ORP 

Jindřichův Hradec. Navýšení počtu úvazků pracovníků přímé péče o 
2,6 úvazku. 

Číslo a název 
aktivity: 

2.1.4. Rozvoj tísňové péče (§41) 

Charakteristika 
aktivity: 

Tísňová péče je jedním z typů terénní služby a poskytuje se 
prostřednictvím nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace 
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo 
schopností. Tísňová péče je dostupná také v ORP J. Hradec. 
Asistenční a tísňová péče je sociální registrovanou službou dle §41 
zákona 108/2006 Sb., která je určena pro osaměle žijící seniory v 
domácím prostředí, tak i pro seniory v pobytových zařízeních bez 
pečovatelských služeb. Služba je poskytována v režimu 24/7 
prostřednictvím zařízení v podobě hodinek či pageru.  
Služba asistenční a tísňové péče je poskytována prostřednictvím 5 
základních pilířů:        1. tísňová péče/tísňová linka  

2. linka pomoci/důvěry,  
3. poradna, pomoc v obtížných situacích,  
4. vlastní telefonování,  
5. právní pomoc.  

Realizátor: Poskytovatelé tísňové péče  
Spolupráce: 

 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři  300 300 300 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
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Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 
 

 
   

 
 

 
 

Státní rozpočet     
Příjmy od klientů     
Město J. Hradec     
Ostatní     
Investice  
Výstupy:  Zajištění tísňové péče. 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.2. Zajištění dostatku míst v zařízení typu domov se zvláštním 
režimem 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 
 

V OPR J. Hradec narůstá počet lidí, kteří potřebují službu typu domov se 
zvláštním režimem. Domov seniorů J. Hradec nabízí 18 lůžek tohoto typu. 
Současně však eviduje cca 30 neuspokojených žádostí do domova se 
zvláštním režimem. Z nich je cca 20 akutních. V Nemocnici J. Hradec řeší 
ročně cca 10–20 klientů, kteří potřebují akutně umístit do domova se 
zvláštním režimem. Žádosti jsou podávány převážně do zařízení mimo J. 
Hradec, neboť nelze čekat na tuto sociální službu dlouhou dobu (např. 2 
roky). V soukromých zařízeních (Č. Budějovice, Písecko atd.) je kapacita 
dostatečná, ale úhrada za služby je příliš vysoká, a tak je služba pro většinu 
potřebných nedostupná (kolem 14 000,-Kč/měsíc). Některá zařízení 
dokonce nemají registraci, a proto nelze mluvit o sociální službě. S 
ohledem na demografický vývoj, z kterého vyplývá zvyšující se věk 
obyvatel, je zřejmé, že bude přibývat i osob s demencí. Proto je v ORP J. 
Hradec nutné zřídit cca 25–30 míst v domově se zvláštním režimem. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Zajištění míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem (§50) 

Číslo a název 
aktivity: 

2.2.1. Zajištění míst v zařízení typu domov se zvláštním režimem (§50) 

Charakteristika 
aktivity: 

Obec Pístina usiluje o získání objektu Domova Pístina, který je v současné 
době v majetku kraje. V části objektu plánuje obec zřídit domov se 
zvláštním režimem. Objekt vyžaduje drobné stavební úpravy, ale v zásadě 
je pro zařízení tohoto typu vhodný. Poté, co bude záměr ze strany kraje 
schválen, přistoupí obec k hledání vhodného provozovatele. 
 

Realizátor: Obec Pístina 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Investice  
Výstupy: Zajištění péče o seniory se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy 

demencí. 
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Číslo a název 
opatření: 

2.3. Navýšení kapacity Oddělení sociální a paliativní péče (OSPP) při 
Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je navýšení kapacity současného Oddělení sociální 
a paliativní péče, vzniklého přenesením aktivit neziskové organizace 
Hospic Nova Domus, z.ú. do nemocnice v Jindřichově  Hradci, ze dvou 
paliativních lůžek na 6 a z 10 sociálních lůžek na 12, tzn. celkem 18 lůžek. 
Důvodem je vzrůstající potřeba a zájem o lůžka, který současná kapacita 
není schopna pokrýt.  
Cílovou skupinou jsou:  
1) nevyléčitelně nemocní pacienti (dospělí) v preterminální a terminální 
fázi jejich onemocnění – v případě paliativních lůžek, 
2) klienti sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové 
péče – senioři. 
Spádová oblast: J. Hradec, Třeboň, Dačice 
 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.3.1.  Získání stavebního povolení k výstavbě Pavilonu sociální a 
paliativní péče  

2.3.2. Zajištění finančních zdrojů na výstavbu pavilonu 
Číslo a název 
aktivity: 

2.3.1. Získání stavebního povolení k výstavbě Pavilonu sociální a 
paliativní péče 

Charakteristika 
aktivity: 

 

Realizátor: Nemocnice Jindřichův Hradec, a s. 
Spolupráce:  
Číslo a název 
aktivity: 

2.3.2. Zajištění finančních zdrojů na výstavbu Pavilonu sociální a 
paliativní péče  

Charakteristika 
aktivity: 

Např. vyhledání vhodného dotačního titulu 

Realizátor: Nemocnice Jindřichův Hradec, a s. 
Spolupráce: Město J. Hradec, JČK 
Časový harmonogram: 2019 a dále  
Finanční zdroje: Vyhledáváme vhodné dotační tituly. 
Investice demolice, novostavba – 35 223 100,-Kč, vnitřní vybavení – cca 5  mil. 

Kč 
Výstupy: Zajištění péče o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké, 

optimalizace zázemí pro péči o klienty sociální služby poskytované ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 

 
 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro seniory 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Doplňkové aktivity pro seniory 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro seniory 
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Stručný popis 
opatření: 

Cílem tohoto opatření je zachování stávajících doprovodných služeb pro 
seniory. Kromě nejrůznějších svépomocných aktivit seniorů jde zejména 
o dobrovolnický program pro cílovou skupinu senioři v DS J. Hradec. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Dobrovolnický volnočasový program D-klub 
3.1.2. Zachování stávajících aktivit pro seniory YMCA J. Hradec 
3.1.3. Zachování stávajících aktivit pro seniory Farního sboru 

Českobratrské církve evangelické 
3.1.4. Zajištění volnočasových aktivit pro seniory 
3.1.5. Zajištění volnočasových aktivit pro zdravotně postižené a seniory 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Dobrovolnický volnočasový program D-klub 

Charakteristika 
aktivity: 

Dobrovolnický volnočasový program D-klub je určen seniorům, kteří 
využívají pobytovou sociální službu Domov seniorů v Jindřichově Hradci 
– Otíně. Program nabízí individuální setkávání seniora s dobrovolníkem 
starším 15 let, který je předem vyškolen. Schůzky probíhají 1x v týdnu 
v rozsahu 1–2 hodiny. Jeho smyslem je zmírnění sociální izolace seniorů, 
nabídka rozhovorů, společného čtení, hudebních a dalších aktivit, které 
napomáhají smysluplnému prožívání času seniorů, aktivizují jejich 
duševní schopnosti a pomáhají seniorům zachovávat aktivní vztah 
k životu. Součástí místního programu je rovněž 4 - 6 společných aktivit 
během roku, zaměřených na společné zpívání, hry, společenské aktivity 
(návštěvy v CHB nebo CHD) a výlety (Telč, Dačice apod.). Dobrovolníci 
se scházejí 1x měsíčně ke společné supervizi, v případě potřeby mají 
možnost využívat individuální supervizi. V roce 2019 byl program 
obohacen o canisterapii – víkend 1x za měsíc a setkání s hudbou – každý 
pátek 2 hodiny živého zpívání s nevidomým hudebníkem Petrem 
Mottlem. Touto aktivitou došlo k propojení a vzájemné podpoře seniorů 
a zdravotně postižených. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z.ú. 
Spolupráce: KÚ JčK, MěÚ JH, Domov seniorů J. Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři 60 60 60 60 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

90 000,- 90 000,- 90 000,- 90 000,- 

Město J.Hradec 25 000,- 25 000,- 25 000,- 25 000,- 
Krajský úřad 60 000,- 60 000,- 60 000,- 60 000,- 
Sponz. dary 5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 
Výstupy: Zajištění aktivizačního dobrovolnického programu D-klub, který 

napomáhá smysluplnému prožívání času pro cca 60 uživatelů DS J. 
Hradec. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Zachování stávajících aktivit pro seniory YMCA J. Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

Každý druhý čtvrtek v měsíci od 9.30 do 11.30 hodin se senioři schází v 
YMCA centru na sídlišti Vajgar na Kavárničku. Káva a čaj jsou doplněny 
přednáškou na různá kulturní, společenská či cestovatelská témata, kterou 
zajišťuje dobrovolnicky YMCA Jindřichův Hradec. Účast je 10-15 
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seniorů. Jedenkrát ročně je připraven pro seniory zájezd, program i tempo 
je jim přizpůsobeno – 45 účastníků. 

Realizátor: YMCA J. Hradec 
Spolupráce: Město Jindřichův Hradec – výpůjčka YMCA centra 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři  10-15 10-15 10-15 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 

cca 6 000,- Kč 
(náklady na 
zájezd, senioři 
hradí poplatek 
200,- Kč, 
zbytek hradí 
YMCA JH) 

cca 6 000,- Kč 
(náklady na 
zájezd, senioři 
hradí poplatek 
200,- Kč, 
zbytek hradí 
YMCA JH) 

cca 6 000,- Kč 
(náklady na 
zájezd, senioři 
hradí poplatek 
200,- Kč, zbytek 
hradí YMCA 
JH) 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.3. Zachování stávajících aktivit pro seniory Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické 

Charakteristika 
aktivity: 

Každý první čtvrtek v měsíci se schází dopoledne senioři na Kavárničku. 
Káva a čaj jsou doplněny přednáškou na různá kulturní, společenská a 
cestovatelská témata, která připravují farář a pastorační pracovnice sboru. 
Program je doplněn biblickou úvahou a modlitbou. 

Realizátor: Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři 10-15 10-15 10-15 10-15 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.4. Zajištění volnočasových aktivit pro seniory 

Charakteristika 
aktivity: 

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit se dlouhodobě věnuje 
aktivitám pro seniory. V průběhu získávají senioři řadu významných a 
cenných informací pro sebe a pro svůj život. Každý měsíc organizace 
realizuje přednášky, zájezdy, návštěvy divadelních představení a jiné 
akce. Organizace tak u seniorů posiluje identitu, sebeúctu, pocit 
sounáležitosti, jistoty a opory.  

Realizátor: Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit z.s. 
Spolupráce: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, DDM J. Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři 274 274 280 280 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

70 000,- 72 000,- 72 000,- 72 000,- 

Členské příspěvky 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 
Město J. Hradec 38 000,- 40 000,- 40 000,- 40 000,- 
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Ostatní     

Výstupy: Zajištění aktivit pro seniory a smysluplné trávení volného času. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.5. Zajištění volnočasových aktivit pro zdravotně postižené a seniory 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedním z hlavních cílů aktivity je přispívat ke zkvalitnění života a snížení 
sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a seniorům v ORP 
Jindřichův Hradec. Tyto aktivity jsou plánovány  s ohledem na jejich 
možnosti a schopnosti. Jsou to:  přednášky v Muzeu Jindřichohradecka, 
procházky s výkladem jindřichohradecké historie,  autobusové zájezdy za 
poznáním a také  návštěvy divadelních představení     
Dále se členové setkávají dvakrát ročně  na opékání špekáčků a na dvou 
čl. schůzích. Pro zlepšení jejich zdraví jsou zajišťovány ozdravné pobyty 
v lázních  a   každoročně pobytový zájezd k moři. 

Realizátor: Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., Místní organizace 
Jindřichův Hradec 

Spolupráce: 
 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 30 30 30 30 
senioři 150 150 150 150 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

90 000,- 95 000,- 100 000,- 100 000,- 

Město Jindřichův 
Hradec 

40 000,- 40 000,- 40 000,- 40 000,- 

Členské příspěvky 50 000,- 55 000,- 60 000,- 60 000,- 
Krajský úřad 0,- 0,- 0,- 0,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zkvalitnění života osobám se zdravotním postižením a seniorům. 

 
Číslo a název 
opatření: 

3.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek  

Výchozí priorita: 3. Doplňková opatření k sociálním službám pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 

Cílem tohoto opatření je zachování a rozvoj půjčovny kompenzačních 
pomůcek.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Přesunutí půjčovny kompenzačních pomůcek z Třeboně do 
Jindřichova Hradce 
3.2.2. Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek a otevírací doby 
půjčovny 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Přesunutí půjčovny kompenzačních pomůcek z Třeboně do 
Jindřichova Hradce 

Charakteristika 
aktivity: 

Půjčovna kompenzačních pomůcek již pátým rokem slouží především 
lidem na Třeboňsku. Chtěli bychom půjčovnu přemístit do Jindřichova 
Hradce, kde se nabízí větší prostor pro půjčovnu. Pomůcky budou tak 
dostupnější lidem z ORP Jindřichův Hradec.  

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.  
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Spolupráce: zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 
Tábor 
poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská služba, 
Chráněné bydlení, DS, DPS 
ÚP, OSSZ 
hospice – pobytové, terénní 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři 60 60 60 60 
Zdravotně postižení     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

210 000,- 210 000,- 210 000,- 210 000,- 

Státní rozpočet 0,- 0,- 0,- 0,- 
Jihočeský kraj 166 000,- 166 000,- 166 000,- 166 000,- 
Město J. Hradec 0,- 0,- 0,- 0,- 
Ostatní 44 000,- 44 000,- 44 000,- 44 000,- 
Výstupy:  
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.2. Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek a otevírací doby 
půjčovny 

Charakteristika 
aktivity: 

Nové, větší prostory pro půjčovnu kompenzačních pomůcek nám 
umožní rozšířit sortiment nabídky.  

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Spolupráce: zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor 
poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská služba, 
Chráněné bydlení, DS, DPS 
ÚP, OSSZ 
hospice – pobytové, terénní 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři 90 90 90 90 
Zdravotně postižení     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

315 000,- 315 000,- 315 000,- 315 000,- 

MPSV 254 000,- 254 000,- 254 000,- 254 000,- 
Jihočeský kraj 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město J. Hradec 61 000,- 61 000,- 61 000,- 61 000,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy:  

 
Číslo a název 
opatření: 

3.3. Zřízení senior – taxi 

Výchozí priorita: 3. Doplňková opatření k sociálním službám pro seniory 
Stručný popis 
opatření: 

Senior taxi je služba osobní dopravy starších osob. Ceny jsou zvýhodněné 
a rozdíl oproti běžné ceně doplácí například radnice příslušného města. 
Senior taxi se v současné době šíří, je dostupná ve více jak 80 městech. 
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Většinou se jedná o model, kdy cestu  seniora dotuje  město a ta se 
uskuteční prostřednictvím příspěvkové organizace města, poskytovatelů 
sociálních služeb, nebo soukromé taxi služby. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.3.1. Hledání možností zřízení senior – taxi v J. Hradci 

Číslo a název 
aktivity: 

3.3.1. Hledání možností zřízení senior – taxi v J. Hradci 

Charakteristika 
aktivity: 

Senior taxi nebo podobné auto na zavolání slouží pro dopravu k lékaři, 
někde i na nákupy nebo do divadla. Využívat ho můžou obvykle lidé nad 
65 nebo 70 let a dále hendikepovaní, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, někde 
je podmínkou průkaz, který vydává radnice nebo její příslušný sociální 
odbor. Komfort přepravovaných je zajištěn i typem vozidel, která senior 
taxi využívají. 
V rámci komunitního plánování byl proveden průzkum mezi seniory. 
Z 80 respondentů jich o senior taxi za cenu 60,-Kč za cestu projevilo 
zájem 66. Dopravu pro seniory v současné době nabízí Ledax o.p.s. jako 
doplňkovou činnost k pečovatelské službě. Tato doprava je ale dostupná 
pouze pro klienty pečovatelské služby. 

Realizátor: Město J. Hradec, Ledax o.p.s., další subjekty 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři  60 60 60 
Zdravotně postižení     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady     
Státní rozpočet     
Jihočeský kraj     
Město J. Hradec     
Ostatní     
Výstupy: Zajištění služby senior taxi 
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SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
Složení pracovní skupiny  
Mgr. Adamec Aleš - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Chráněné bydlení 
Naplno 
Ing. Bartošová Ema - APLA Jižní Čechy, z.ú. 
PaedDr. Blažková Drahomíra - Otevřená OKNA, z.ú. 
Bc. Čepáková Aneta - MESADA, z. s. 
Bc. Entlicherová Ivana - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské 
centrum Tábor p.s. 
Bc. Ferdanová Miroslava - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., 
pracoviště Jindřichův Hradec 
Mgr. Hrbková Kateřina - FOKUS Tábor, z.s. 
Křiklánová Bohdana - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské 
centrum Tábor p.s. 
Mgr. Kunclová Romana - Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních 
služeb, Kaňka o.p.s. 
Bc. Kuviková Zdeňka - MZ ČR 
Bc. Mácha Jan – FOKUS Tábor, z.s. 
Málková Marie - Otevřená OKNA, z.ú 
Míková Iva - Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka 
o.p.s. 
Bc. Plucarová Radka - FOKUS Tábor, z.s. 
Bc. Radová Jana – LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.,  Poradenské 
centrum Jindřichův Hradec 
Ing. Rosenkrancová Alžběta – MESADA, z. s. 
Rýparová Zuzana – město Jindřichův Hradec 
Ing. Steringa Jan – Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 
Mgr. Steringová Jana – Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 
Mgr. Ing. Tománková Alena - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Sociální 
služby Česká 
Mgr. Šindelářová Zdeňka - město Jindřichův Hradec 

 
SWOT analýza 
 
Silné stránky Slabé stránky 
- podpora města J. Hradec nejen 

finanční 
- vzájemné setkávání zainteresovaných 

subjektů 
- Den poskytovatelů soc. služeb 
- katalog poskytovatelů 
- široká škála poskytovatelů v J. Hradci 
- existence komunitních sociálních 

služeb 
- terénní hospicová péče 
- spolupráce s nemocnicí 
- bezbariérová MHD v J. Hradci 

- kritický nedostatek psychiatrů 
- nedostatek lékařů (specializovaných i 

obvodních) 
- vysoká administrativní zátěž při 

poskytování služeb 
- nešťastné nastavení evropských projektů 
- přetrvávající bariéry např. na Střelnici 
- stále nízké povědomí o službách i 

problematice osob ze ZP 
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Příležitosti Ohrožení 
- nové prostory pro OKNA 
- nízká míra nezaměstnanosti 
- sociální rehabilitace pro osoby se ZP 

(zaměstnání, osamostatnění) 
- rozvoj půjčoven kompenzačních 

pomůcek 
- senior taxi (i pro osoby se ZP) 
- transformace psychiatrické péče 
- mapa bezbariérovosti 
- vznik dobrovolnického centra 
- chráněné bydlení pro osoby 

s duševním onemocněním 
- rozvoj sociálního podnikání 
- volné místo pro psychiatry 
- výstava poskytovatelů na náměstí (14 

dní např.) 

- málo pracovních příležitostí pro osoby se 
ZP 

- nastavení vyrovnávací platby 
- stále rostoucí byrokracie  
- nedostatek kvalitních pracovníků 
- finanční ohodnocení pracovníků 

 
Přehled opatření a aktivit 

 
1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením Centra sociálních 

služeb Jindřichův Hradec 
1.1.1. Zachování kapacity Chráněného bydlení Naplno (§51) 
1.1.2. Zachování denního stacionáře Sociálních služeb Česká (§46) 
1.1.3. Zachování týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká (§47) 
1.1.4. Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením Sociálních služeb Česká 

(§48) 
1.2. Zachování stávajících služeb Otevřená OKNA, z. ú. 

1.2.1. Zachování kapacity sociálně terapeutické dílny v ORP Jindřichův Hradec (§67) 
1.2.2. Zachování Chráněného bydlení (§51) 

1.3. Zachování stávajících služeb FOKUS Tábor, z.s. 
1.3.1. FOKUS Tábor, z.s. – zachování služeb Komunitního týmu / sociální rehabilitace 

(§70) 
1.4. Zachování stávajících služeb Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. 

1.4.1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37) 
1.4.2. Vedlejší doplňková činnost a služby 

1.5. Zachování stávajících služeb MESADA, z. s. 
1.5.1. Zachování služby sociální rehabilitace (§70) 

1.6. Zachování terénní rané péče 
1.6.1. Zachování služeb Střediska rané péče pod I MY, o.p.s. (§54) 
1.6.2. Zachování služeb Společnosti pro ranou péči, pobočky České Budějovice (§54) 
1.6.3. Zachování služeb rané péče APLA Jižní Čechy, z.ú. (§54) 
1.6.4. Zachování služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (§54) 
1.6.5. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – 

raná péče (§ 54) 
1.7. Zachování stávajících služeb pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou 

1.7.1. Zachování služeb odborného sociálního poradenství (§37) 
1.7.2. Zachování služeb sociální rehabilitace (§70) 
1.7.3. Zachování služeb tlumočnické služby (§56) 
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1.7.4. Zachování služeb sociálně aktivizační služby (§66) 
1.8. Zachování stávajících služeb pro zrakově znevýhodněné osoby 

1.8.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37) 
1.8.2. Zachování průvodcovských a předčitatelských služeb (§42) 
1.8.3. Zachování sociální rehabilitace (§70) 

1.9. Zachování stávajících služeb pro osoby se sluchovým postižením 
1.9.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37) 

1.10. Zachování stávajících služeb APLA Jižní Čechy, z.ú. 
1.10.1. Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením s poruchami autistického spektra (§66) 
1.10.2. Zachování odlehčovací služby (§44) 

1.11. Zachování základní dostupnosti sociálních služeb poskytovaných v rámci 
komplexu činností sociálních služeb a paliativní péče pro cílovou skupinu osob s 
nevyléčitelnou nemocí v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění 
1.11.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37)  
1.11.2. Zachování odlehčovací služby v terénní formě (§44) 

2.1. Rozvoj nových sociálních a zdravotních služeb pro cílovou skupinu osob s duševním 
onemocněním 

2.1.1. FOKUS Tábor, z.s. – Vznik chráněného bydlení pro osoby s duševním 
onemocněním 

2.1.2. Zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově Hradci 
2.1.3. „Blázníš? No, a!“ –  preventivní program v oblasti duševního zdraví zaměřený na 

studenty středních škol v okrese Jindřichův Hradec 
2.2. Rozvoj sociálních služeb poskytovaných v rámci komplexu činností sociálních služeb 

a paliativní péče pro cílovou skupinu osob s nevyléčitelnou nemocí v 
preterminálním a terminálním stadiu onemocnění 

2.2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství (§37) 
2.2.2. Rozvoj odlehčovací služby v terénní formě (§44) 

2.3. Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace MESADA, z. s. 
2.3.1. Rozšíření sociální rehabilitace pro ORP Jindřichův Hradec 

3.1. Doplňkové aktivity pro osoby s mentálním, zdravotním, tělesným a kombinovaným 
postižením Otevřená OKNA, z. ú. 

3.1.1. Provoz chráněných pracovních míst 
3.1.2. Sociálně preventivní program Pět P 
3.1.3. Sportovní klub Kapři 
3.1.4. Sportovní soustředění 
3.1.5. Prožitkový pobyt 
3.1.6. Zajištění nového dobrovolnického programu: SPOLU 

3.2. Odstraňování bariér 
3.2.1. Řešení bezbariérovosti kulturního zařízení v J. Hradci 
3.2.2. Řešení bezbariérovosti MěÚ v Klášterské ulici 
3.2.3. Řešení bezbariérového přístupu ke speciální škole v J. Hradci 
3.2.4. Spolupráce města se zástupci osob se zdr. postižením 
3.2.5. Postupné odstraňování dalších bariér 
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby se zdravotním 
postižením Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování stávajících služeb pro osoby se 
zdravotním postižením Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování kapacity Chráněného bydlení Naplno (§51) 
1.1.2. Zachování denního stacionáře Sociálních služeb Česká (§46) 
1.1.3. Zachování týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká 

(§47) 
1.1.4. Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením 

Sociálních služeb Česká (§48) 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Zachování kapacity Chráněného bydlení Naplno (§51) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem aktivity je podpořit zachování stávající kapacity služby 
chráněného bydlení, která je poskytována dospělým lidem se 
zdravotním postižením. 
Sociální služba Chráněné bydlení Naplno, která spadá pod Centrum 
sociálních služeb Jindřichův Hradec, je klientům aktuálně 
poskytována ve dvou samostatně stojících rodinných domech (z toho 
jeden dům je určen lidem s vyšší mírou nezbytné podpory) a v sedmi 
bytech chráněného bydlení komunitního charakteru. Celková kapacita 
v rámci ORP J. Hradec je 27 lůžek. 
K navýšení původní kapacity sociální služby (12 lůžek) došlo nejprve 
začátkem roku 2018, kdy pod Chráněné bydlení Naplno přešlo 
chráněné bydlení poskytované v nájemních bytech Sociálními 
službami Česká (12 lůžek) a dále následným rozšířením formou 
pronájmu dalších dvou bytů (dohromady o další 3 lůžka). Jedná se o 
nová místa chráněného bydlení v menších bytech. Cílem bylo 
podpořit další klienty, kteří dlouhodobě chtějí žít více samostatněji, a 
služba je přesvědčená, že to s přiměřenou dopomocí zvládnou. 

Realizátor: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – Chráněného bydlení 
Naplno, Jihočeský kraj 

Spolupráce: MPSV, obce 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 27 27 27 27 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

14 000 000,- 14 000 000,- 14 000 000,- 14 000 000,- 

MPSV 7 300 000,- 7 300 000,- 7 300 000,- 7 300 000,- 
Příjmy od klientů 4 000 000,- 4 000 000,- 4 000 000,- 4 000 000,- 
Město J. Hradec 0,- 0,- 0,- 0,- 
Ostatní 220 000,- 220 000,- 220 000,- 220 000,- 
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Výstupy: Zachování stávající kapacity Chráněného bydlení Naplno v rámci 
OPR J. Hradec v počtu 27 lůžek pro dospělé lidi se zdravotním 
postižením s cílem maximálně možného sociálního začlenění. Tzn. 
být součástí komunity, žít v běžných místech, kde žijí i ostatní lidé, 
mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem, zastávat 
hodnotné a důstojné sociální role, mít možnost navazovat a rozvíjet 
smysluplné vztahy, učit se a růst, získávat více vlastních kompetencí. 
Počet úvazků v sociálních službách pro J. Hradec pro domy je 1 
vedoucí domácností + 11 pracovníků v sociální péči a pro J. Hradec 
byty 1 vedoucí domácností + 5 pracovníků v sociálních službách. 
Celkový počet zaměstnanců a úvazků je 18. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Zachování denního stacionáře Sociálních služeb Česká (§46) 

Charakteristika 
aktivity: 

Denní stacionář v Sociálních službách Česká poskytuje sociální 
služby průměrně 15 klientům. Uživatelům služby je poskytována 
strava, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti atd. 

Realizátor: Sociální služby Česká 
Spolupráce:   
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 15 15 15 15 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

3 575 210,- 
3 637 860,- 3 637 860,- 3 637 860,- 

Státní rozpočet 2 707 870,- 2 510 780,- 2 510 780,- 2 510 780,- 
Příjmy od klientů 370 000,- 373 000,- 373 000,- 373 000,- 
Jihočeský kraj 495 590,- 724 810,- 724 810,- 724 810,- 
Výstupy: Zajištění služeb denního stacionáře pro 15 osob v J. Hradci. Počet 

úvazků pracovníků v přímé péči za ORP J. Hradec 3,25. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.3. Zachování týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká 
(§47) 

Charakteristika 
aktivity: 

Týdenní stacionář v Sociálních službách Česká poskytuje sociální 
služby průměrně 15 klientům. Uživatelům služby je poskytováno 
ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti atd. Plánuje se rozšíření služby od roku 2021 o 5 
uživatelů. 

Realizátor: Sociální služby Česká 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 15 15 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

10 725 610,- 5 456 780,- 5 456 780,- 5 456 780,- 

Státní rozpočet 4 461 220,- 2 923 870,- 2 923 870,- 2 923 870,- 
Příjmy od klientů 2 500 500,- 2 478 000,- 2 478 000,- 2 478 000,- 
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Jihočeský kraj 3 749 140,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 
Výstupy: Zajištění služeb týdenního stacionáře pro 15 osob v J. Hradci. Počet 

úvazků pracovníků v přímé péči za ORP J. Hradec 4,25. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.4. Zachování domova pro osoby se zdravotním postižením 
Sociálních služeb Česká (§48) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Sociálních službách 
Česká poskytuje sociální služby průměrně 112 klientům.  Uživatelům 
služby je poskytováno ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti atd. 

Realizátor: Sociální služby Česká 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 112 112 112 112 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

57 203 170,- 73 584 090,- 73 584 090,- 73 584 090,- 

Státní rozpočet 25 371 400,- 33 634 970,- 33 634 970,- 33 634 970,- 
Příjmy od klientů 22 770 000,- 23 719 000,- 23 719 000,- 23 719 000,- 
Jihočeský kraj 5 243 770,- 11 598 000,- 11 598 000,- 11 598 000,- 
Ostatní (ZP) 3 790 000,- 3 990 000,- 3 990 000,- 3 990 000,- 
Výstupy: Zajištění služeb domova pro osoby se zdravotním postižením pro 112 

osob v J. Hradci. Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 70,5. 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.2. Zachování stávajících služeb Otevřená OKNA, z. ú. 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování služeb organizace Otevřená 
OKNA, z. ú., které se zaměřují na provoz sociálně terapeutické dílny 
a chráněného bydlení pro osoby s mentálním, tělesným, zdravotním a 
kombinovaným postižením. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.2.1. Zachování kapacity sociálně terapeutické dílny v ORP 
Jindřichův Hradec (§67) 

1.2.2. Zachování Chráněného bydlení (§51) 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.1. Zachování kapacity sociálně terapeutické dílny v ORP 
Jindřichův Hradec (§67) 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně terapeutická dílna v Jindřichově Hradci poskytuje od r. 2009 
své služby dle zákona 108/2006 Sb. osobám s mentálním, tělesným, 
zdravotním a kombinovaným postižením. Počet zájemců o tuto službu 
se kontinuálně navyšuje, což vedlo k navýšení denní kapacity 
z původních 10 kontaktů/den v roce 2013 na 35 kontaktů/den. Službu 
využívá v současné době 48 uživatelů, počet zájemců o službu je 
aktuálně stabilizovaný. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: KÚ JčK, MěÚ JH 
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 55 50 50 50 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

2 975 000,- 3 030 000,- 3 030 000,- 3 030 000,- 

Státní rozpočet 0,- 0,- 0,- 0,- 
Jihočeský kraj 0,- 0,- 0,- 0,- 
Příjmy od klientů 150 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- 
Město Jindřichův 
Hradec 

100 000,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 

Individuální projekt 2 345 000,- 2 400 000,- 2 400 000,- 2 400 000,- 
Úřad práce 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 
Ostatní 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Investice Zatím nevyčísleno 
Výstupy: Zajištění služeb STD v ORP Jindřichův Hradec pro 52 osob. Počet 

úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 4,12. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.2.2. Zachování Chráněného bydlení (§51) 

Charakteristika 
aktivity: 

Chráněné bydlení Okénko poskytuje služby dle §51 zákona č. 
108/2006 Sb. osobám s mentálním, tělesným, zdravotním a 
kombinovaným postižením – celkem 12 osobám v rodinném domku 
se zahradou. Specifikem služby je rodinné prostředí, začlenění do 
místní komunity, návazné služby v podobě možnosti docházet do 
STD, chráněných dílen a využívat dobrovolnické programy i 
pobytové akce. V roce 2016 byl objekt zateplen a byl zastřešen 
bezbariérový nájezd. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: KÚ JčK, MěÚ JH 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 12 12 12 12 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

4 146 000,- 4 305 000,- 4 305 000,- 4 305 000,- 

Státní rozpočet 2 196 000,- 2 300 000,- 2 300 000,- 2 300 000,- 
Příjmy od klientů 1 700 000,- 1 750 000,- 1 750 000,- 1 750 000,- 
Město J. Hradec 95 000,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 
Krajský úřad 0,-.    
Úřad práce 36 000,- 36 000,- 36 000,- 36 000,- 
Ostatní 119 000,- 119 000,- 119 000,- 119 000,- 
Výstupy: Zajištění služeb chráněného bydlení v ORP Jindřichův Hradec pro 

12 osob. Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 5,9. 

 
Číslo a název 
opatření: 

1.3. Zachování stávajících služeb FOKUS Tábor, z. s. 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
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Stručný popis 
opatření: 
 

V současné době existuje na území ORP pouze jediná služba úzce 
odborně zaměřená na cílovou skupinu osob s duševním 
onemocněním. 
Cílem opatření je udržet počet i rozsah těchto služeb. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.3.1. FOKUS Tábor, z. s. – zachování služeb Komunitního týmu / 
sociální rehabilitace (§70) 

Číslo a název aktivity: 1.3.1. FOKUS Tábor, z.s. – zachování služeb Komunitního týmu / 
sociální rehabilitace (§70) 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktivita umožní udržení klíčové služby v systému péče pro osoby s 
duševním onemocněním. V rámci služby sociální rehabilitace pro 
osoby s DO je většinově aplikována metoda tzv. případového vedení 
(case managementu), která se v rámci individuální a obvykle i 
dlouhodobé podpory uživatele zaměřuje i na vytváření podpůrné sítě, 
tedy cíleného propojování sociálně zdravotních služeb a programů, 
služeb zaměstnanosti i neformálních subjektů (rodina, přátelé apod.) 
tak, aby osoba s duševním onemocněním mohla za podpory této sítě 
setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Důraz je proto kladen na 
poskytování služby přímo v komunitě. Takto poskytovaná služba je 
vhodná jako služba prvního kontaktu (za pomoci specializovaných 
metod mapuje potřeby v širokém spektru oblastí života). Zásadní 
význam má ale zejména při řešení složitějších životních situací nebo 
jako služba udržující vztah s klientem např. při dlouhodobé 
hospitalizaci ve vzdálené léčebně. 
Spádová oblast služby: ORP Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň. 

Kapacita služby se odvíjí od počtu pracovníků, kdy na jednoho 
sociálního pracovníka připadá cca 20 - 25 uživatelů pro dlouhodobou 
podporu. Při kapacitě dle Krajská síť služeb pro CS osob s duševním 
onemocněním a Pověření (3,5 úv.) je tým schopen poskytovat 
podporu cca 80 - 100 lidem se závažným duševním onemocněním.   

V rámci služeb sociální rehabilitace je poskytován program podpory 
zaměstnanosti, tzv. IPS (Individual Placement and Support). 

Realizátor: FOKUS Tábor, z. s. 
Spolupráce: Město Jindřichův Hradec, Psychiatrická nemocnice Jihlava, 

jednotlivé psychiatrické ambulance, ostatní poskytovatelé soc. sl. 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním (pouze 
s trvalým bydlištěm 
v ORP JH) 

45 
(dalších 19 osob 

z CS, bylo 
k 30.9. 

kontaktováno, 
službu zatím 

nevyužili) 

70 70 70 

Bydliště mimo ORP JH 5 20 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

2 000 000,- 2 700 000,- 2 700 000,- 2 700 000,- 

Státní rozpočet 1 800 000,- 2 500 000,- 2 500 000,- 2 500 000,- 
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Jihočeský kraj 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město Jindřichův 
Hradec 

60 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,- 

Ostatní 140 000,- 80 000,- 80 000,- 80 000,- 
Výstupy: Dle kvalifikovaného odhadu připadá na 100 tis. obyvatel cca 420 

osob s duševním onemocněním (zejm. dg. F2 schizofrenie, F3 
afektivní poruchy), které potřebují opakovanou nebo dlouhodobou 
podporu komunitní služby. V ORP JH by podle tohoto odhadu mohlo 
žít cca 160-180 takových osob. Naplněním této aktivity by tedy došlo 
k „zasíťování“ cca 50 - 60 % počtu osob z cílové skupiny. 

Komentář: 
 

Rok 2019 (předpokl. roč. prům.) 2,5 úv. 
Rok 2020 a dále (plán dle Pověření JčK, tj.3,5 úv.) 
Uvedená finanční data a pracovní úv. platí pro celé území okr. JH. 

 
Číslo a název 
opatření: 

1.4. Zachování stávajících služeb Jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory, o. p. s. 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování poradenských a doplňkových 
služeb a činností Jihočeského centra pro zdravotně postižené a 
seniory, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.4.1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37) 
1.4.2. Vedlejší doplňková činnost a služby 

Číslo a název 
aktivity: 

1.4.1. Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Celoročně poskytujeme odborné i základní sociální poradenství, které 
je službou bezplatnou, profesionální a s individuálním přístupem 
k uživateli, jeho osobnosti, požadavkům a potřebám. 
Cílem je podporovat a motivovat uživatele, aby se lépe orientoval ve 
své nepříznivé životní situaci a v možnostech jejího řešení. 
Poradenství pomáhá uživatelům lépe se orientovat ve svých právech 
a povinnostech, nalézt vhodná řešení jejich životní situace, kterou 
nejsou schopni svými silami ani za pomoci blízkého okolí zvládnout. 
Posiluje samostatnost osoby, pomáhá při sociálním začlenění a chrání 
před sociálním vyloučením, přispívá tak ke zlepšení kvality života 
každého uživatele. Náklady na sociální poradenství jsou převážně 
hrazeny z dotací. 

Realizátor: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., 
pracoviště Jindřichův Hradec 

Spolupráce: NRZP ČR, MPSV, ÚP ČR, města a obce v ORP J. Hradec a Dačice, 
ost. poskytovatelé sociálních služeb 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
zdravotně postižení 230 230 230 230 
senioři 190 190 190 190 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

566 174,- 550 200,- 550 200,- 550 200,- 
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Státní rozpočet 349 000,- 400 000,- 400 000,- 400 000,- 
Město J. Hradec 40 000,- 40 000,- 40 000,- 40 000,- 
Ostatní 177 174,- 110 200,- 110 200,- 110 200,- 
Výstupy: Zajištění stávajícího sociálního poradenství v ORP Jindřichův Hradec 

a Dačice. V přímé péči na ORP J. Hradec je 0,8 úvazku. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.4.2. Vedlejší doplňková činnost a služby 

Charakteristika 
aktivity: 

Celoročně půjčujeme kompenzační pomůcky osobám zdravotně 
handicapovaným a seniorům. Cílem je zajistit dostupnost potřebné 
kompenzační pomůcky osobě na dobu nezbytně nutnou. Pro příští 
období plánujeme zvýšit počet pomůcek stávajícího sortimentu a 
rozšířit o další kategorie pomůcek, jako jsou pomůcky pro 
sebeobsluhu, přesun nemobilních osob, bariatrické a některé 
speciální. 
Pomáháme s distribucí Euroklíčů v Jihočeském kraji. Vydáváme je 
osobám se zdravotním postižením. Euroklíč těmto osobám umožní 
rychlé zpřístupnění technického a sociálního zařízení, které je 
vybaveno speciálním zámkem – eurozámkem, a to i v zahraničí. 
Realizujeme prodej pomůcek k naslouchadlům, glukometrům a pro 
sebeobsluhu, pořádáme informační akce pro uživatele naší sociální 
služby i širokou veřejnost. Spolupracujeme s distributory 
kompenzačních pomůcek a dalšími organizacemi, jejichž činnost 
usnadňuje život osobám se zdravotním postižením a seniorům. 

Realizátor: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., 
pracoviště Jindřichův Hradec 

Spolupráce: Město J. Hradec, města a obce v ORP J. Hradec, NRZP ČR, ÚP ČR, 
distributoři, služby a spolky pro OZP a seniory 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
zdravotně postižení 220 220 220 220 
senioři 200 550 200 200 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

140 000,- 165 000,- 106 870,- 140 000,- 

Příjmy od klientů 140 000,- 155 000,- 117 000,- 140 000,- 
Výstupy: Rozšíření služeb půjčovny kompenzačních pomůcek a zajištění 

ostatních doplňkových činností. 

 
Číslo a název 
opatření: 

1.5. Zachování stávajících služeb MESADA, z. s. 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování služby sociální rehabilitace 
zaměřené na získávání a upevňování pracovních a sociálních 
dovedností pro osoby s různým zdravotním postižením poskytované 
organizací MESADA, z. s. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.5.1. Zachování služby sociální rehabilitace (§70) 
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Číslo a název 
aktivity: 

1.5.1. Zachování služby sociální rehabilitace (§70) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův 
Hradec provozované organizací MESADA, z. s. převážně v okrese 
Jindřichův Hradec je usilovat o začlenění dospělých osob se 
zdravotním postižením a chronickým onemocněním do společnosti 
poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem 
života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění. Služba je poskytována 
od roku 2003 a je určena lidem se zdravotním postižením a 
chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít 
způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, 
protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti, a to nejméně v jedné 
z těchto oblastí: vedení domácnosti a péče o její členy, pracovní 
návyky a kompetence, chování ve společenských situacích, využívání 
prostředků hromadné dopravy, trávení volného času podle jejich 
představ a zájmů, vyřizování úředních záležitostí týkajících se jeho 
osoby, kontakty s blízkými osobami (například s kamarády, přáteli, 
sousedy). Jedná se o bezplatné aktivity zaměřené na nácvik činností, 
které vedou k větší samostatnosti uživatelů služby v různých 
oblastech života, podporují je v rozvoji jejich schopností a dovedností 
potřebných pro běžný život. Služba je poskytována terénní formou. 
Setkání s uživateli se uskutečňují dle potřeby v domácnosti uživatelů, 
v prostorách organizace nebo ve venkovním prostředí – např. při 
jednání na úřadě. Zpravidla se jedná o osobní schůzky jedenkrát do 
týdne v trvání cca 1,5 hodiny. Schůzky probíhají formou individuální 
podpory s ohledem na potřeby uživatelů, které jsou stanoveny jako 
cíle spolupráce. 
Služba je poskytována v rozsahu 10 hodin týdně sociálními 
pracovníky celkem na 0,57 úvazku, průměrně pro 12 uživatelů ročně 

Realizátor: MESADA, z. s. 
Spolupráce: Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jindřichově Hradci, Otevřená 

OKNA, z. ú., Sociální služby Česká Jindřichův Hradec, SZŠ 
Jindřichův Hradec 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 12 12 12 12 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

375 000,- 397 500,- 397 500,- 397 500,- 

Státní rozpočet 319 000,- 338 140,- 338 140,- 338 140,- 
Jihočeský kraj 31 000,- 32 860,- 32 860,- 32 860,- 
Město J. Hradec 25 000,- 26 500,- 26 500,- 26 500,- 
Výstupy: Zajištění služby sociální rehabilitace pro cca 12 osob ročně v okrese 

Jindřichův Hradec. Rozsah úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec je 
0,57. 
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Číslo a název 
opatření: 

1.6. Zachování terénní rané péče 
 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

 

Stručný popis 
opatření: 
 

Raná péče je terénní služba (případně doplněná ambulantní formou) 
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu 
vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
V ORP Jindřichův Hradec nesídlí žádná organizace poskytující ranou 
péči. Dojíždí sem ale organizace z okolních regionů. Jsou to: 
Raná péče I MY (zřizovatel I MY, o.p.s.) - pro rodiny dětí s 
mentálním, těles. a komb. postižením, s opožděným či ohroženým 
vývojem a děti s poruchami autistického spektra. Společnost pro ranou 
péči, pobočka České Budějovice – pro rodiny s dětmi se zrakovým 
postižením nebo s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání, 
APLA Jižní Čechy, z.ú. – pro rodiny s dětmi s poruchou autistického 
spektra, 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – pro rodiny s dětmi se 
sluchovým postižením. 
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s. – raná péče pro děti od narození do 7 let, které mají 
zdravotní postižení nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace, a jejich rodinám. 

 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.6.1. Zachování služeb Rané péče I MY, zřizovatel I MY, o.p.s.    
1.6.2. Zachování služeb Společnosti pro ranou péči, pobočky České 

Budějovice (§54) 
1.6.3. Zachování služeb rané péče APLA Jižní Čechy, z.ú. (§54) 
1.6.4. Zachování služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. (§54) 
1.6.5. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních 

služeb, Kaňka o.p.s. – raná péče (§ 54) 

 

Číslo a název 
aktivity: 

1.6.1. Zachování služeb Střediska rané péče pod I MY, o.p.s. (§54) 
 

Charakteristika 
aktivity: 

Obsahem aktivity je zajištění poskytování služeb terénní rané péče – 
podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílová skupina jsou rodiny 
dětí s mentálním, těles. a komb. postižením, děti s opožděným či 
ohroženým vývojem a děti s poruchami autist. spektra od narození do 
7 let. Základem této sociální služby jsou konzultace v rodinách, 
přirozeném prostředí uživatelů. Pedagogické, psychologické 
poradenství, aktivní naslouchání a provázení rodiny, půjčování 
rehabilitačních pomůcek a hraček, literatury, pomoc s výběrem 
předškolního zařízení, organizace seminářů pro rodiče a setkávání 
rodin, doprovod na úřady nebo k odbornému lékaři. Dále je cílem 
zajištění pomoci při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí s 
postižením. Konzultace probíhají 1x za 2-8 týdnů. Služba je aktuálně 
poskytována 5-ti rodinám. 

 

Realizátor: I MY, o.p.s.  
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Spolupráce: Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Diakonie ČCE 
– Středisko Rolnička, APLA JČ, Raná péče Čechy, Centrum Arpida – 
služba Raná péče, Centrum Kaňka, 

 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022  
Zdravotně postižení 5 5 5 5  
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022  
Provozní náklady 
celkem 

223 500,- 235 000,- 235 000,- 235 000,- 
 

Státní rozpočet 143 200,- 145 000,- 145 000,- 145 000,-  
Ostatní zdroje 70 300,- 75 000,- 75 000,- 75 000,-  
Město J. Hradec 10 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,-  
Výstupy: Nabídka služby rané péče v ORP J. Hradec pro rodiny dětí s 

mentálním, těles. a komb. postižením, s opožděným či ohroženým 
vývojem a dětí s poruchami autist. spektra. Počet úvazků v přímé péči 
za celý Jihočeský kraj 3,0. 

 

Číslo a název 
aktivity: 

1.6.2. Zachování služeb Společnosti pro ranou péči, pobočky České 
Budějovice (§54) 

 

Charakteristika 
aktivity: 

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, terénně 
poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě 
se zrakovým či kombinovaným postižením nebo s ohroženým 
vývojem zraku od narození do sedmi let věku dítěte. Provází rodiny 
v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě 
v jeho přirozeném domácím prostředí. Bezplatně nabízí sociální 
poradenství, zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností 
dítěte, program stimulace zraku, poradenství k podpoře 
psychomotorického vývoje, doporučení a zapůjčení vhodných hraček 
a pomůcek, pomoc při vyhledání a oslovení návazných služeb, 
semináře a přednášky pro rodiče. Služba je poskytována i na území 
ORP J. Hradec. 

 

Realizátor: Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice  
Spolupráce:   
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022  
Rodiny dětí se 
zdravotním postižení 

5 6 7 7  

Časový harmonogram: 1x za 4 týdny v rozsahu 2 hodiny  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022  
Provozní náklady 
celkem 

240 000,- 294 000,- 343 000,- 343 000,- 
 

MPSV 192 000,- 235 200,- 274 400,- 274 400,-  
Město J. Hradec 10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-  
Ostatní 48 000,- 58 800,- 68 600,- 68 600,-  
Výstupy: Zachování služby rané péče – poskytnutí odborné pomoci a 

poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým 
vývojem, provázení rodin v obtížné životní situaci, usilování o 
možnost rodiny vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí. Počty 
úvazků v přímé péči jsou pro celý Jihočeský kraj pro rok 2019 6,6 
úvazku, pro rok 2020 7,6 úvazku, pro rok 2021 a 2022 8,0 úvazku. 
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Komentář: Službu využívá pouze 1/3 rodin s dětmi s postižením. V důsledku 
zvyšování informovanosti lékařů i veřejnosti bude do budoucna nutné 
připravit se na navýšení kapacit pro ranou péči. V současné době 
máme vyhlášený stop stav a v pořadí čekatelů o službu je 10 
klientských rodin. 

 

Číslo a název 
aktivity: 

1.6.3. Zachování služeb rané péče APLA Jižní Čechy, z.ú. (§54) 
 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem služby je aktivně podporovat rodinu dítěte s autismem. Rodinu 
provázíme náročným obdobím, kdy mají podezření na některou 
z poruch autistického spektra, nebo kdy je dítěti diagnóza stanovena. 
Podporujeme rodiče a předáváme jim metody práce s dítětem 
s autismem. Nejčastěji u dítěte rozvíjíme komunikaci, sociální 
chování, hru a jeho spolupráci s dospělým. K podpoře rodičovských 
kompetencí využíváme metodu Video trénink interakcí. Služba je 
poskytována rodinám s dětmi s autismem do 7 let věku v Jihočeském 
kraji. 
Kde: Terénní formou celý Jihočeský kraj, ambulantní formou na 
pracovištích: Jírovcova 1339/43, České Budějovice a Farského 778, 
Tábor. Provozní doba: Po - Pá po předchozí telefonické dohodě. 

 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú.  
Spolupráce: I MY, o.p.s., SPC České Budějovice, Středisko pro ranou péči, 

pobočka České Budějovice 
 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022  
Zdravotně postižení 2 3 3 3  
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022  
Provozní náklady 
celkem 

1 920 000,- 2 100 000,- 2 260 000,- 2 370 000,- 
 

MPSV 1 363 000,- 1 400 000,- 1 650 000,- 1 730 000,-  
Příjmy klientů 0,- 0,- 0,- 0,-  
Města celkem 60 000,- 60 000,- 60 000,- 60 000,-  
Ostatní 497 000,- 640 000,- 550 000,- 580 000,-  
Poznámka: Počet uživatelů je uveden za ORP J. Hradec. Finanční údaje jsou za 

celou organizaci, která má celokrajové působení. 
 

Výstupy: Podpořená a informovaná rodina s dítětem do 7 let věku s poruchami 
autistického spektra, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností 
dítěte. Počet úvazků v přímé péči za celý Jihočeský kraj je 1,7 úvazku, 
v letech 2021 – 2022 je plánováno postupné navyšování úvazku až na 
velikost 2,7 úvazku. 

 

Číslo a název 
aktivity: 

1.6.4. Zachování služeb Rané péče Čechy Centra pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. (§54) 

 

Charakteristika 
aktivity: 

Poskytování pravidelných terénních konzultací rodinám s dětmi se 
sluchovým postižením ve věku od 0 do 7 let. Podpora a zachování 
přirozených funkcí rodiny a podpora vývoje dítěte, zejména 
komunikace. Prevence sociálního vyloučení dítěte a rodiny, integrace 
dítěte do běžného sociálního prostředí. 

 

Realizátor: Raná péče Čechy  
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Spolupráce: Poskytovatelé RP v Jihočeském kraji  

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022  
Zdravotně postižení 
v celém JČ kraji 

20 20 20 20  

Časový harmonogram: 2020 a dále  

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022  
Provozní náklady 
celkem 

1 298 153,- 1 298 153,- 1 298 153,- 1 298 153,- 
 

Státní rozpočet 1 103 453,- 1 103 453,- 1 103 453,- 1 103 453,-  
Poznámka: Provozní náklady celkem představují rozpočet služby pro celý 

Jihočeský kraj. Státní rozpočet pak představuje částku, kterou se na 
daných provozních nákladech podílí MPSV. 

 

Výstupy: Nabídka podpory rodiny vychovávající dítě se sluchovým postižením 
v domácím prostředí. Počet úvazků v přímé péči je 1,0. 

 

Číslo a název 
aktivity: 

1.6.5. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních 
služeb, Kaňka o.p.s. – raná péče (§ 54) 

 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedná se o ranou péči, která má jak formu ambulantní (konzultace 
v Centru Kaňka), tak i terénní (návštěvy v přirozeném prostředí 
dítěte). Sociální služba Raná péče je poskytována dětem od narození 
do 7 let, které mají zdravotní postižení nebo je jejich vývoj ohrožen 
v důsledku nepříznivé sociální situace, a jejich rodinám. Poskytujeme 
sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací akce pro rodiny, konzultace 
s psychologem. Půjčujeme hračky, polohovací a rehabilitační 
pomůcky. Spolupracujeme se SPC při zařazení dětí do MŠ nebo ZŠ. 

 

Realizátor: Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, 
Kaňka o.p.s., Helsinská 2731, 390 05 Tábor 

 

Spolupráce: SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní 
a alternativní komunikaci s.r.o. Praha, Arpida, centrum pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením, z.ú. České Budějovice, SPC EDA z.ú. 
Praha, SPC Strakonice a další SPC, Diakonie ČCE středisko Rolnička 
Soběslav, APLA Jižní Čechy z.ú., Klub Naděje Tábor, Dobrovolnické 
centrum při Farní charitě Tábor, I MY, o.p.s. Soběslav 

 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 55 55 55 60 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem za celou RP 

1 820 600,- 1 822 475,- 1 913 600,- 2 010 350,- 

MPSV 1 424 000,- 1 495 200,- 1 570 000,- 1 650 000,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Kraj 116 000,- 122 000,- 128 000,- 124 000,- 
Města a obce 85 500,- 68 250,- 71 700,-, 75 250,- 
Ostatní 195 100,- 137 025,- 143 900,- 151 100,- 
Výstupy: Zajištění služeb rané péče. Pracovní úvazky 2019–2021 2,85 úvazků 

a v roce 2022 3,0 úvazky. 
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Číslo a název 
opatření: 

1.7. Zachování stávajících služeb pro cílovou skupinu osob s 
hluchoslepotou 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

V současné době existuje na území ORP pouze jediná služba úzce 
odborně zaměřená na cílovou skupinu osob s hluchoslepotou. 
Služby LORM z.s. jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením 
zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, cílovou skupinou jsou osoby 
s hluchoslepotou. Sdružení je jediným poskytovatelem takto zaměřených 
sociálních služeb na území ČR. Služby jindřichohradecké pobočky jsou 
poskytovány na území ORP, ale také na celém území Jihočeského kraje a 
na části Kraje Vysočina. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.7.1. Zachování služeb odborného sociálního poradenství (§37) 
1.7.2. Zachování služeb sociální rehabilitace (§70) 
1.7.3. Zachování služeb tlumočnické služby (§56) 
1.7.4. Zachování služeb sociálně aktivizační služby (§66) 

Číslo a název 
aktivity: 

1.7.1. Zachování služeb odborného sociálního poradenství (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým 
lidem poskytuje odborné sociální poradenství formou ambulantní i 
terénní po předchozí dohodě. 

Realizátor: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
osoby s 
hluchoslepotou 

8 8 8 8 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

60 000,- 60 000,- 60 000,- 60 000,- 

Státní rozpočet 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Ostatní 10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Číslo a název 
aktivity: 

1.7.2. Zachování služeb sociální rehabilitace (§70) 

Charakteristika 
aktivity: 

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým 
lidem poskytuje služby sociální rehabilitace formou ambulantní i 
terénní po předchozí dohodě. 
Mezi služby sociální rehabilitace patří: nácvik komunikace               
/Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový 
jazyk/, nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného 
pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, 
předčitatelská služba, vydávání časopisu Doteky atd. 

Realizátor: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
osoby s 
hluchoslepotou 

8 8 8 8 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
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Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

200 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 

Státní rozpočet 160 000,- 160 000,- 160 000,- 160 000,- 
Ostatní 40 000,- 40 000,- 40 000,- 40 000,- 
Číslo a název 
aktivity: 

1.7.3. Zachování služeb tlumočnické služby (§56) 

Charakteristika 
aktivity: 

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým 
lidem poskytuje tlumočnické služby formou terénní po předchozí 
dohodě. Tato služba je velmi často spojena s průvodcovskou službou. 
Tato služba je poskytována na úřadech a při návštěvě lékaře ve 
znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí 
prstové abecedy do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly. 

Realizátor: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
osoby s 
hluchoslepotou 

5 5 5 5 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 

Státní rozpočet 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Ostatní 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Číslo a název 
aktivity: 

1.7.4. Zachování služeb sociálně aktivizační služby (§66) 

Charakteristika 
aktivity: 

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. od 1.1.1992 hluchoslepým 
lidem poskytuje Sociálně aktivizační služby. LORM z.s. pořádá 
týdenní edukačně rehabilitační pobyty (pro klienty z celé České 
republiky) a klubová setkání hluchoslepých. 

Realizátor: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
osoby s 
hluchoslepotou 

4 4 4 4 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

80 000,- 80 000,- 80 000,- 80 000,- 

Státní rozpočet 0,- 0,- 0,- 0,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Všechny registrované služby LORM z.s. jsou pokryty 1,0 úvazku na 

celý Jihočeský kraj.  
 
Číslo a název 
opatření: 

1.8. Zachování stávajících služeb pro zrakově znevýhodněné 
osoby 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
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Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování stávajícího centra sociálních 
služeb pro zrakově znevýhodněné osoby, které je v rámci Jihočeského 
kraje jediným odborným poskytovatelem nabízejícím komplexní 
terénní a ambulantní služby. 
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s., poskytuje komplexní sociální 
služby od roku 2000 zejména osobám se zrakovým znevýhodněním. 
Další registrované skupiny jsou osoby s kombinovaným postižením, 
osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním 
postižením, senioři. Věková hranice osob je od 7 let. Ročně je 
poskytnuto cca 1,5 tisíc přímých intervencí.    

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.8.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37) 
1.8.2. Zachování průvodcovských a předčitatelských služeb (§42) 
1.8.3. Zachování sociální rehabilitace (§70) 

Číslo a název 
aktivity: 

1.8.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat osobám se 
znevýhodněním a jejich rodinným příslušníkům potřebné informace 
přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Poskytováno je 
bezplatné odborné poradenství a konzultace při výběru 
kompenzačních pomůcek jako jsou počítače s hlasovým výstupem, 
optické a optoelektronické pomůcky. Vystavována jsou písemná 
vyjádření o vhodnosti zvolené pomůcky pro podání žádosti na 
příspěvek Úřadu práce dle vyhl. 388/2011 Sb. nebo o specifikaci 
pomůcky pro vystavení poukazu na optickou lupu nebo bílou hůl 
lékařem („Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“). 

Číslo a název 
aktivity: 

1.8.2. Zachování průvodcovských a předčitatelských služeb (§42) 

Charakteristika 
aktivity: 

Průvodcovské a předčitatelské služby zajišťují zprostředkování a 
tvorbu informací (předčítáním nebo přepisováním do vhodné 
podoby), kontakt se společenským prostředím (doprovázením), 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí uživatelů. V terénní formě je služba využívána na 
území města České Budějovice k doprovodu k lékaři, na vyšetření do 
nemocnice, na úřady, instituce, kulturní akce, na nákupy, do center 
poskytujících sociální služby, žáků do škol. V případě úředních 
jednání pomáhá s předčítáním a vyplňováním formulářů. V 
Tyflokabinetu je služba realizována digitalizací textů, přepisem a 
tiskem do bodového písma pro nevidomé uživatele, předčítáním 
osobní korespondence. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.8.3. Zachování sociální rehabilitace (§70) 

Charakteristika 
aktivity: 

Náplní sociální rehabilitace je nácvik obsluhy běžných zařízení, 
spotřebičů a nácvik péče o domácnost (psaní na počítačové klávesnici, 
využívání speciálního software), nácvik samostatného pohybu včetně 
orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností 
potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu, 
nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v 
různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních 
způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, upevňování 
získaných motorických, psychických a sociálních schopností a 
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dovedností. Nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a jiných 
dovedností pomáhá ke zmírnění dopadů znevýhodnění a zabraňuje 
sociální izolaci. 

Realizátor: Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
zdravotně postižení 97 100 100 100 
senioři 41 50 50 50 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

4 520 000,- 5 220 000,- 5 220 000,- 5 220 000,- 

Státní rozpočet 4 500 000,- 5 240 000,- 5 240 000,- 5 240 000,- 
Příjmy od klientů 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Město 0,- 0,- 0,- 0,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění komplexních sociálních služeb pro zrakově znevýhodněné 

osoby z ORP J. Hradec. Počty úvazků v přímé péči za Jihočeský kraj 
je 11,05. 

 
Číslo a název 
opatření: 

1.9. Zachování stávajících služeb pro osoby se sluchovým 
postižením 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování odborného sociálního poradenství 
pro osoby se sluchovým postižením. 
Poradenské centrum Tábor je pobočným spolkem Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR se samostatnou právní subjektivitou.   

Číslo a název 
aktivity: 

1.9.1. Zachování odborného sociálního poradenství pro osoby se 
sluchovým postižením   

Charakteristika 
aktivity: 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,                        
Poradenské centrum Tábor p.s., zajišťuje ambulantní i terénní služby 
pro osoby se sluchovým postižením v Jihočeském regionu od roku 
2003. Svaz provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek pro osoby 
se sluchovým postižením a doplňkové služby (výměna a čištění 
hadiček, prodej příslušenství ke sluchadlům, zprostředkovává opravy 
sluchadel, pomůcek apod), pořádá přednášky, kurzy odezírání a 
znakového jazyka. 

Realizátor: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Poradenské 
centrum Tábor p.s. 

Spolupráce: S poskytovateli sociálních služeb, ÚP, MěÚ a OÚ, KÚ, foniatry, 
logopedy, audioprotetickými firmami a firmami zajištující opravy 
sluchadel a pomůcek. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 62 jedno RČ,                     

kontaktů 150/ 
1300 

70 
kontaktů 155/ 

1350 

75 
kontaktů 155/ 

1400 

80 
kontaktů 160/ 

1450 
Časový harmonogram: 1x za dva měsíce 
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Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

877 600,-/ 
na JH 60 000,- 

791 500,-/         
60 000,- 

800 000,-/      
60 000,- 

820 000,-/      
60 000,- 

MPSV 374 000,- 380 000,- 390 000,- 400 000,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město JH 20 000,- 40 000,- 45 000,- 50 000,- 
Ostatní (města, firmy) 483 600,- 371 500,- 365 000,- 370 000,- 
Výstupy: Zajištění služeb odborného sociálního poradenství pro osoby se 

sluchovou vadou v Jihočeském regionu (převážně v Domovech 
seniorů a DPS, ve městech Jindřichově Hradci a Bechyni, dále pak 
ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Písku, Milevsku, G – centru Tábor, 
Týně nad Vltavou). 
Od března 2019 je služba zajišťována 2 pracovnicemi (1,5 úvazku.) 
Dříve 2 úvazky. V roce 2020 a dále zachování stávajícího úvazku 1,5 
+ DPP. Všichni uživatelé z J. Hradce jsou v seniorském věku. 

Komentář: 62 uživatelů (jedno RČ) z J. Hradce je vedeno v Poradenském centru, 
150 uživatelů z J. Hradce nás navštíví za rok, 1300 kontaktů je celkový 
počet za rok. 

 
Číslo a název 
opatření: 

1.10. Zachování stávajících služeb APLA Jižní Čechy, z.ú. 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Posláním organizace je napomáhat osobám s poruchou autistického 
spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke 
zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti. PAS je 
závažné vrozené celoživotní postižení mozku, které se projevuje 
zejména v těchto oblastech: komunikace, sociální interakce, 
představivost. 
Organizace nabízí občanům z ORP J. Hradec terénní i ambulantní 
formu rané péče pro děti od 1 do 7 let s PAS, sociálně aktivizační 
službu pro děti, mladistvé a dospělé s PAS ambulantní formou 
kombinovanou s formou terénní. Pro osoby pečující o klienty s PAS 
nabízí odlehčovací službu. Cílem služby je odlehčit pečujícím osobám 
od náročné péče. Dalším cílem je poskytnout příjemné prostředí pro 
klienta s poruchou autistického spektra, aby strávil víkend v kolektivu 
svých vrstevníků a byl schopen odloučení od pečující osoby. Kapacita 
je 6 lůžek. 
Dále poskytujeme služby nedefinované v zákoně, na jejichž úhradě se 
podílí pečující osoby: 

- skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností a 
kroužky 

- rodičovské skupiny, kde si rodiče pod vedením odborníka 
vyměňují své zkušenosti, podpora sourozenců 

- vzdělávání pedagogů ve školských zařízeních a odborné 
veřejnosti působící na klienty s PAS, pořádání odborných 
seminářů, přednášek, akreditovaných kurzů (akreditace 
MŠMT, MPSV) 

- letní tábory pro lidi s autismem, pobyty rodin, apod. 
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- půjčovna pomůcek a odborné literatury 
- informační a osvětové akce o autismu 

Práce se spolužáky dítěte s PAS. 
Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.6.3. Zachování rané péče (§54) – viz výše 
1.10.1.Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením s poruchami autistického spektra 
(§66) 

1.10.2. Zachování odlehčovací služby (§44) 
Číslo a název 
aktivity: 

1.10.1. Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením s poruchami autistického spektra (§66) 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci služby nabízíme konzultace člověku s autismem nebo jeho 
pečujícímu okolí. Pokud je zapotřebí posilovat určitou dovednost nebo 
ji naučit, nabízíme individuální nácviky, kde se klient s pracovníkem 
dovednost naučí a následně si ji může upevňovat na skupinových 
nácvicích s vrstevníky. Nedílnou součástí služby je podpora 
pečujícího okolí, práce s celou rodinou, se sourozenci. Dále 
poskytujeme sociální poradenství. 
Kde: Terénní formou celý Jihočeský kraj, ambulantní formou na 
pracovištích: Jírovcova 1339/43, České Budějovice a Farského 778, 
Tábor. Provozní doba: Po – Pá po předchozí telefonické dohodě 

Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 
Spolupráce: SPC České Budějovice 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 6 6 6 6 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

2 828 000,- 2 900 000,- 3 000 000,- 3 050 000,- 

MPSV 1 498 000,- 1 545 000,- 1 545 000,- 1 565 000,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Města celkem 120 000,- 120 000,- 120 000,- 120 000,- 
Ostatní 1 210 000,- 1 235 000,- 1 335 000,- 1 365 000,- 
Poznámka: Počet uživatelů je uveden za ORP J. Hradec. Finanční údaje jsou za 

celou organizaci, která má celokrajové působení. 

Výstupy: Udržení či rozvoj dovedností klienta s poruchami autistického spektra, 
informované a podpořené pečující okolí. Počet úvazků v přímé péči 
za celý Jihočeský kraj je 2,45 úvazku.  

Číslo a název 
aktivity: 

1.10.2. Zachování odlehčovací služby (§44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem je nabídnout rodinám s dětmi s PAS možnost odpočinku od 
náročné péče o své děti, volný čas, kdy si mohou zařídit své záležitosti, 
odjet na dovolenou, věnovat se zdravému sourozenci nebo prostě 
jenom vyzkoušet, jak se jejich dítě bude chovat v cizím prostředí a jak 
odloučení zvládnou obě strany. 
Provozní doba: jeden až dva víkendy v měsíci, od pátku 17.00 hodin 
do neděle 17.00 hodin. 
Kde: pronajaté prostory DPN Opařany (samostatné patro) kapacita je 
6 lůžek. Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 3 do 30 let s PAS. 
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Realizátor: APLA Jižní Čechy, z.ú. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
osoby s poruchou 
autistického spektra 

0 1 1 1 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

832 736,- 810 000,- 810 000,- 840 000,- 

MPSV 545 000,- 545 000,- 558 000,- 618 000,- 
Příjmy od klientů 105 000,- 105 000,- 112 000,- 112 000,- 
Města celkem 10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Ostatní 172 736,- 150 000,- 130 000,- 100 000,- 
Poznámka: Počet uživatelů je uveden za ORP J. Hradec. Finanční údaje jsou za 

celou organizaci, která má celokrajové působení. 
Výstupy: Odpočinek rodinných příslušníků, popř. jiné pečující osoby od 

náročné péče a zároveň podpora klientů s poruchou autistického 
spektra zvládnout odloučení od pečující osoby, integrace v cizím 
prostředí. Počet úvazků v přímé péči za celý Jihočeský kraj je 0,6 
úvazku. Počítá se s rozšířením na 1,0 úvazku. 

 

Číslo a název 
opatření: 

1.11. Zachování základní dostupnosti sociálních služeb 
poskytovaných v rámci komplexu činností sociálních služeb a 
paliativní péče pro cílovou skupinu osob s nevyléčitelnou nemocí 
v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 

postižením 
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem této aktivity je zachování stávajících sociálních služeb 
poskytovaných v rámci komplexu činností sociálních a služeb a 
paliativní péče. Tyto služby jsou poskytovány Hospicovou péčí sv. 
Kleofáše, o.p.s. 
Paliativní péče je komplexní péče o potřeby osob s nevyléčitelnou 
nemocí v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění. Péče je 
poskytovaná multidisciplinárním týmem: zdravotnická péče (lékaři a 
zdravotní sestry), sociální péče (sociální pracovník a pracovníci v 
sociálních službách), psychologická péče (psycholog) a spirituální 
péče (duchovní apod.).  
V domácím prostředí pacientů je paliativní péče poskytována jako 
mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) mobilním (domácím) 
hospicem.  
Sociální péče v komplexu MSPP je v současné době poskytovaná 
formou odborného sociálního poradenství a terénních odlehčovacích 
služeb.  
V ORP JH potřebuje MSPP asi 82 obyvatel ročně. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.11.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37)  
1.11.2. Zachování odlehčovací služby v terénní formě (§44) 
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Číslo a název 
aktivity: 

1.11.1. Zachování odborného sociálního poradenství (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Odborné sociální poradenství je nezbytnou součástí zajištění systému 
péče o tuto cílovou skupinu. Služba je poskytována ambulantní i 
terénní formou. MSPP zahrnuje též péči o pozůstalé, která je součástí 
odborného sociálního poradenství.  SPRSS JčK doporučuje 0,5 
úvazku pracovníků v přímé péči s dostupností 20 hodin týdně 
v jednom ORP. 

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.  
Spolupráce: Zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor. Poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská 
služba, Chráněné bydlení, DS, DPS, ÚP, OSSZ, hospice – pobytové, 
terénní. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení  40 60 60 60 
senioři     
Časový harmonogram: 2019 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

300 000,- 350 000,- 350 000,- 350 000,- 

MPSV 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Města celkem 65 000,-  65 000,- 65 000,- 65 000,- 
Ostatní 205 000,-  255 000,- 255 000,- 255 000,- 
Výstupy: Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 0,5. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.11.2. Zachování odlehčovací služby v terénní formě (§44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Odlehčovací služba v komplexu činností sociálních služeb a paliativní 
péče je poskytovaná v terénní formě. Tato služba je cílená specificky 
a převážně k osobám pečujícím o osoby v preterminálním nebo 
terminálním stádiu nemoci. 

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Spolupráce: Zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor, poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská 
služba, Chráněné bydlení, DS, DPS, ÚP, hospice – pobytové, terénní. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení  6 10 10 10 
senioři     
Časový harmonogram: 2019 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

275 500,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 

MPSV 123 000,- 200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Příjmy od klientů 30 600,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 
Města celkem 0,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Ostatní 121 900,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Výstupy: Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 0,5. 
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Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozvoj nových sociálních a zdravotních služeb pro cílovou 
skupinu osob s duševním onemocněním 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje na území ORP pouze 
jediná služba odborně zaměřená na osoby s duševním onemocněním 
a hrozí riziko „propadávání“ klientů této cílové skupiny do sítí 
ostatních služeb, je nezbytné doplnit systém psychiatrické péče 
alespoň o služby v oblasti bydlení. 
Současně v ORP Jindřichův Hradec narůstá počet lidí, kteří potřebují 
poskytnout psychiatrickou pomoc v akutní fázi onemocnění, která 
by byla časově a místně dostupná, a proto je nutné zřídit 
psychiatrickou ambulanci v Jindřichově Hradci. 
V samotném okresním městě působí pouze 2 psychiatři, kteří jsou 
přetíženi množstvím žádostí o poradenskou službu, kdy čekací doba 
se pohybuje v rámci několika týdnů i měsíců. 
Nejbližší psychiatrická ambulance je v Českých Budějovicích. 
Návštěva takto vzdáleného zařízení je však pro člověka s těžkou 
psychickou poruchou náročná. Zřízení psychiatrické ambulance 
v Jindřichově Hradci je také zaznamenáno ve Strategickém plánu 
rozvoje města Jindřichův Hradec. V Jindřichově Hradci je řada 
zařízení, jejichž klienti v souvislosti se zdravotním stavem potřebují 
psychiatrickou péči. 
Cílem opatření je tyto chybějící články systému doplnit. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1 FOKUS Tábor, z.s. – Vznik chráněného bydlení pro osoby 
s duševním onemocněním 

2.1.2. Zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově Hradci 
2.1.3. „Blázníš? No, a!“ –  preventivní program v oblasti duševního 

zdraví zaměřený na studenty středních škol v okrese 
Jindřichův Hradec 

Číslo a název aktivity: 2.1.1. FOKUS Tábor, z.s. – Vznik chráněného bydlení pro osoby 
s duševním onemocněním 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem aktivity je vytvořit prostřednictvím služby chráněného 
bydlení kapacitu 7 lůžek (ideálně samostatné byty, příp. nějaká 
forma spolubydlení několika osob v jednom bytě nebo menším 
domě) pro osoby, které mají duševní onemocnění a v daný moment 
potřebují v oblasti bydlení podporu sociálních pracovníků (nemají 
dostatečné kompetence potřebné pro samostatné bydlení, např. po 
návratu z dlouhodobé hospitalizace v psychiatrické nemocnici nebo 
při o osamostatňování se od primární rodiny). Služba by byla určena 
osobám, které nevyžadují 24hodinovou podporu. 
Aktivita je v souladu s probíhajícím procesem reformy psychiatrické 
péče a přesunem těžiště péče z institucí do komunity. 

Realizátor: FOKUS Tábor, z.s. 
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Spolupráce: města a obce ORP 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním 

0 0 4 7 

Časový harmonogram: Od roku 2021 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

0,- 0,- 1 700 000,- 2 500 000,- 

Dotace MPSV/JčK 0,- 0,- 1 400 000,- 2 000 000,- 

Města a obce 0,- 0,- 50 000,- 50 000,- 

Úhrada za péči 0,- 0,- 250 000,- 450 000,- 

Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Osoby s vážným duševním onemocněním budou mít možnost 

obnovit nebo získat kompetence potřebné k samostatnému životu 
v běžné komunitě. 

Číslo a název aktivity: 2.1.2. Zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově Hradci 
Charakteristika 
aktivity: 

Cílem této aktivity je zřízení psychiatrické ambulance v Jindřichově 
Hradci. Psychiatrická ambulance zajistí péči o pacienty s duševním 
onemocněním: poruchy nálad, úzkostné poruchy, psychotická 
onemocnění, organické poškození mozku, závislosti na alkoholu, 
návykových látkách či hracích automatech, osobnostní 
problematikou atd. Psychiatrická ambulance nabízí také krizovou 
intervenci. 

Realizátor:  
Spolupráce: lékaři, zdravotnická zařízení, PČR, odbor sociálních věcí, školská 

zařízení, poskytovatelé sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Pacienti 
s psychiatrickým 
onemocněním 

    

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Zajištění psychiatrické péče pro pacienty s psychiatrickým 
onemocněním v J. Hradci. 

Číslo a název aktivity: 2.1.3. „Blázníš? No, a!“ –  preventivní program v oblasti duševního 
zdraví zaměřený na studenty středních škol v okrese 
Jindřichův Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem interaktivního programu „Blázníš? No, a!“ je působit 
preventivně a dlouhodobě na vznik duševních onemocnění u 
dospívajících lidí. Tento zážitkový program funguje na principu 
posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. 
Zároveň má realizace projektu u těchto mladých lidí probudit 
porozumění k lidem s duševním onemocněním a naučit společnost 
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zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s 
fyzickými onemocněními. 
Realizace projektu přispívá k naplňování cíle státní politiky 
stanovenému v dokumentu Zdraví 2020, schválenému ministerstvem 
zdravotnictví v roce 2014, cíl 6 – Zlepšení duševního zdraví. 

Realizátor: FOKUS Tábor, z.s., střední školy v regionu 
Spolupráce: lékaři, zdravotnická zařízení, PČR, odbor sociálních věcí, školská 

zařízení, poskytovatelé sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Počet školských dní 6 10 10 10 
Žáci základních a 
studenti středních škol 

120 200 200 200 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

60 000,- 100 000,- 100 000,- 100 000,- 

MZ ČR 36 000,- 60 000,- 60 000,- 60 000,- 
JčK 15 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Obce a města regionu 3 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Příspěvek studentů/ 
školy 

6 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 

Výstupy:  

 

Číslo a název 
opatření: 

2.2. Rozvoj sociálních služeb poskytovaných v rámci komplexu 
činností sociálních služeb a paliativní péče pro cílovou skupinu 
osob s nevyléčitelnou nemocí v preterminálním a terminálním 
stadiu onemocnění 

Výchozí priorita: 
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem této aktivity je rozvoj sociálních služeb poskytovaných v rámci 
komplexu činností sociálních a služeb a paliativní péče. Tyto služby 
jsou poskytovány Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o.p.s. 
Paliativní péče je komplexní péče o potřeby osob s nevyléčitelnou 
nemocí v preterminálním a terminálním stadiu onemocnění. Péče je 
poskytovaná multidisciplinárním týmem: zdravotnická péče (lékaři a 
zdravotní sestry), sociální péče (sociální pracovník a pracovníci v 
sociálních službách), psychologická péče (psycholog) a spirituální 
péče (duchovní apod.).  
V domácím prostředí pacientů je paliativní péče poskytována jako 
mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) mobilním (domácím) 
hospicem.  
Sociální péče v komplexu MSPP je v současné době poskytovaná 
formou odborného sociálního poradenství a terénních odlehčovacích 
služeb.  
V ORP JH potřebuje MSPP asi 82 obyvatel ročně. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství (§37) 
2.2.2. Rozvoj odlehčovací služby v terénní formě (§44) 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

V roce 2020 bychom chtěli dosáhnout nebo se přiblížit požadavku 
uvedeném v SPRSS JčK, který doporučuje 0,5 úvazku pracovníků v 
přímé péči s dostupností 20 hodin týdně v jednom ORP. 
Odborné sociální poradenství je nezbytnou součástí zajištění systému 
péče o tuto cílovou skupinu. Služba je poskytována ambulantní i 
terénní formou. MSPP zahrnuje též péči o pozůstalé, která je součástí 
odborného sociálního poradenství.  

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.  
Spolupráce: Zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor, poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská 
služba, Chráněné bydlení, DS, DPS, ÚP, OSSZ, hospice – pobytové, 
terénní. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení   60 60 60 
senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 350 000,- 350 000,- 350 000,- 

MPSV  30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Příjmy od klientů  0,-   
Města celkem  65 000,- 65 000,- 65 000,- 
Ostatní  255 000,- 250 000,- 250 000,- 
Poznámka:  
Výstupy: Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 0,6. 
Číslo a název 
aktivity: 

2.2.2. Rozvoj odlehčovací služby v terénní formě (§44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Odlehčovací služba v komplexu činností sociálních služeb a paliativní 
péče je poskytovaná v terénní formě. Tato služba je  zacílená 
specificky a převážně k osobám pečujícím o osoby v preterminálním 
nebo terminálním stádiu nemoci. 
Rozvoj odlehčovací služby je úzce spojeno s rozšířením činnosti 
mobilního hospice v ORP JH.  

Realizátor: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Spolupráce: Zdravotnická zařízení, praktičtí a odborní lékaři, nemocnice ČB, JH, 

Tábor, poskytovatelé sociálních služeb – především pečovatelská 
služba, Chráněné bydlení, DS, DPS, ÚP, hospice – pobytové, terénní. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení   10 10 10 
senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 360 000,- 360 000,- 360 000,- 

MPSV  200 000,- 200 000,- 200 000,- 
Příjmy od klientů  100 000,- 100 000,- 100 000,- 
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Města celkem  50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Ostatní  10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Poznámka:  
Výstupy: Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 1,1. 

 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.3. Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace MESADA, z. s.  

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 

Cílem tohoto opatření je navýšení kapacity služby Sociální 
rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec z 0,57 úvazku na 2,0 
úvazku, tedy navýšení o 1,43 úvazku. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.3.1. Rozšíření sociální rehabilitace pro ORP Jindřichův Hradec 

Číslo a název 
aktivity: 

2.3.1. Rozšíření sociální rehabilitace pro ORP Jindřichův Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci komunitního plánování v roce 2019 proběhla diskuse o  
rozšíření sociální rehabilitace. Poskytovatelé sociálních služeb při 
průzkumu uvedli počet jejich uživatelů, kteří by využili službu sociální 
rehabilitace: Otevřená OKNA, z. ú. uvedla 7 potenciálních uživatelů, 
Chráněné bydlení Naplno 8, Sociální služby Česká 3 a Jihočeské 
centrum pro OZP a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec 5.  
Celkem tedy 23 potenciálních uživatelů. 
Sociální rehabilitace MESADA Jindřichův Hradec je v roce 2019 
poskytována v rozsahu 10 hodin týdně sociálními pracovníky celkem 
na 0,57 úvazku, průměrně pro 12 uživatelů ročně. Plánováno je 
rozšíření rozsahu na 40 hodin týdně pracovníky na 2,0 úvazku, 
průměrně pro 35 osob ročně (0,57 úvazku = 12 osob, 1,43 úvazku = 
18 osob). S počtem osob připadajících na 1 pracovníka roste náročnost 
jeho práce. 

Realizátor: MESADA, z. s. 
Spolupráce: Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Jindřichově Hradci, 

Otevřená OKNA, z. ú., Sociální služby Česká Jindřichův Hradec, 
SZŠ Jindřichův Hradec. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Dospělé osoby se 
závažným duševním 
onemocněním 

 18 18 18 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 997 236,- 997 236,- 997 236,- 

Státní rozpočet  848 316,- 848 316,- 848 316,- 

Jihočeský kraj  82 438,- 82 438,- 82 438,- 

Příjmy od klientů  0,- 0,- 0,- 

Město J. Hradec  66 482,- 66 482,- 66 482,- 
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Výstupy: Zajištění služby sociální rehabilitace pro cca 18 osob ročně v okrese 
Jindřichův Hradec. Počet úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec je 
rozšířen o 1,43. 

 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby se 
zdravotním postižením 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Doplňkové aktivity pro osoby s mentálním, zdravotním, 
tělesným a kombinovaným postižením Otevřená OKNA, z. ú. 

Výchozí priorita: 
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je zachování stávajících pracovních míst pro 
cílovou skupinu dospělých se zdravotním, mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením a dále dobrovolnických programů pro 
cílovou skupinu dětí a dospělých se zdravotním, mentálním, tělesným 
a kombinovaným postižením. 
Kromě toho bude vytvořen i nový dobrovolnický program pro cílovou 
skupinu dospělých se zdravotním, mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Provoz chráněných pracovních míst 
3.1.2. Sociálně preventivní program Pět P 
3.1.3. Sportovní klub Kapři 
3.1.4. Sportovní soustředění 
3.1.5. Prožitkový pobyt 
3.1.6. Zajištění nového dobrovolnického programu: SPOLU 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Provoz chráněných pracovních míst 

Charakteristika 
aktivity: 

Chráněná pracovní místa provozuje organizace Otevřená OKNA, z. 
ú., v rámci pěti chráněných dílen: knihařské, výtvarné, textilní, 
propagační a dřevodílny. V rámci chráněných pracovních míst rovněž 
funguje speciální pracoviště – Prodejní galerie Okénko, která nabízí 
výrobky jednak vlastních chráněných dílen, jednak dílen i 
jednotlivých zdravotně postižených výrobců z okolí. Smyslem všech 
pracovišť je zapojení lidí se zdravotním postižením na trh práce, 
smysluplné využití času, drobný příjem a hlavně adekvátní 
sebehodnocení a možnost osobního růstu. Prodejní galerie má vedle 
funkce prodejní rovněž významnou funkci propagační a 
komunikativní. Lidé na chráněných pracovních místech působí 
rovněž v administrativě a službách organizace. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: ÚP, sponzoři 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 25 26 26 26 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

3 045 000,- 3 150 000,- 3 150 000,- 3 150 000,- 

Úřad práce 2 195 000,- 2 300 000,- 2 300 000,- 2 300 000,- 
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Tržba výrobky, zboží 800 000,- 800 000,- 800 000,- 800 000,- 
Sponzorské dary 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Investice Zatím nevyčísleny. 
Výstupy: Zajištění zaměstnání pro zaměstnance se zdravotním, mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Sociálně preventivní program Pět P 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně preventivní program Pět P v Jindřichově Hradci je určen 
dětem a mladistvým ve věku 6–18 let se zdravotním, mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením. Program nabízí individuální 
setkávání dítěte s dobrovolníkem starším 18 let, který je předem 
vyškolen. Schůzky probíhají 1x v týdnu v rozsahu 2–3 hodin. 
Součástí místního programu jsou rovněž 4 společné aktivity během 
roku. Program je akreditován dle zákona o dobrovolnické službě na 
ministerstvu vnitra. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: FM VŠE, NDC Hestia, Asociace Pět P, KÚ JčK, MěÚ JH 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 12 12 12 12 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

65 000,- 70 000,- 70 000,- 70 000,- 

MV ČR 0,- 0,- 0,- 0,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město J. Hradec 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 
Krajský úřad 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Sponzorské dary 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Výstupy: Zajištění sociálně preventivního programu Pět P pro 12 dětí se 

zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.3. Sportovní klub Kapři – zajištění rehabilitačního plavání pro 
osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Sportovní klub Kapři poskytuje teoretickou i praktickou výuku 
plavání sportovně zaměřeným lidem se zdravotním, mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením. Výuka, vedená vyškoleným 
instruktorem, probíhá s pomocí dobrovolníků třikrát v týdnu. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: MěÚ JH, ČAHTS 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 26 26 26 26 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

198 000,- 201 000,- 201 000,- 201 000,- 

ČAHTS 12 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 
Příjmy od klientů 76 000,- 76 000,- 76 000,- 76 000,- 
Město J. Hradec 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
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Ostatní 80 000,- 80 000,- 80 000,- 80 000,- 
Výstupy: Zajištění rehabilitačního plavání pro 26 osob se zdravotním, 

mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.4. Sportovní soustředění pro děti a dospělé se zdravotním, 
mentálním tělesným a kombinovaným postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Sportovní soustředění pro děti a dospělé se zdravotním, mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením poskytuje intenzivní 
desetidenní sportovní aktivity, zaměřené především na plavání, lidem 
se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. 
Soustředění, vedené vyškoleným instruktorem, probíhá s pomocí 
dobrovolníků a je doplněno každým rokem o řadu motivačních a 
prožitkových aktivit. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: KÚ JčK, MěÚ JH, SZŠ, Nadační fond RBB Invest, Obec Pluhův 

Žďár 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 21 25 25 25 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

197 000,- 217 500,- 217 500,- 217 500,- 

KÚ JčK 19 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Příjmy od klientů 98 700,- 117 500,- 117 500,- 117 500,- 
Ostatní (fin. dary) 80 000,- 80 000,- 80 000,- 80 000,- 
Výstupy: Zajištění sportovního soustředění pro děti i dospělé se zdravotním, 

mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.5. Prožitkový pobyt pro děti a dospělé se zdravotním, 
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Prožitková pobytová akce pro děti a dospělé se zdravotním, 
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením poskytuje 
intenzivní sedmidenní aktivity, zaměřené především na dramatické 
ztvárnění daného tématu. Pobyt, vedený vyškolenými pedagogy, 
terapeuty, sociálními pracovníky, probíhá s pomocí dobrovolníků 
především z řad studentů. Pobyt je zaměřen především na rozvoj 
sociálních dovedností, tvořivosti, návyků samostatnosti a zároveň 
poskytuje několik dnů odpočinku osobám pečujícím. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: Městské a obecní úřady 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 40 40 40 40 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

272 200,- 280 000,- 280 000,- 280 000,- 

Příjmy od klientů 153 900,- 165 000,- 165 000,- 165 000,- 
Město J. Hradec 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 
Města, obce ostatní 38 900,- 39 000,- 39 000,- 39 000,- 
Nadace, sponzoři 64 400,- 61 000,- 61 000,- 61 000,- 
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Výstupy: Zajištění prožitkového pobytu pro děti a dospělé se zdravotním, 
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.6. Zajištění nového dobrovolnického programu: SPOLU 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociálně preventivní program SPOLU (Společně, Přátelsky, 
Otevřeně, Laskavě, Užitečně trávit volný čas) v Jindřichově Hradci je 
určen dospělým klientům starším 18 let se zdravotním, mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením, kteří žijí společně se svými 
rodiči, nebo jsou uživateli sociální služby chráněné bydlení. 
Základním cílem programu je obohatit člověka ohroženého sociálním 
vyloučením o přátelský vztah, který s sebou ponese možnosti 
zkvalitnění života v nejrůznějších oblastech: 

• Změna zažitých stereotypů 
• Posílení sociálního a lidského kontaktu 
• Možnost činností, vyplňujících volný čas, vedoucích k aktivitě 

a posilujících motivaci k aktivnímu způsobu života 
• Objevování nových nebo obnovování starých dovedností 

sebeobslužných, pracovních, řemeslných, rukodělných 
• Zlepšení emocionálního ladění a zlepšení spolužití v rodině 

nebo s dalšími uživateli služby 
• Zvýšení zájmu o smysluplné prožívání času a tvůrčí přístup k 

životu 
• Získání nových vědomostí a informací z oblastí kultury, 

sportu, výuky jazyků apod. – dle vlastního zájmu a dohody 
s dobrovolníkem 

Program může být realizován individuálně – jeden dobrovolník se 
věnuje v určeném čase jednomu účastníkovi, nebo skupinově – 
dobrovolník se věnuje dvěma a více účastníkům, případně více 
dobrovolníků organizuje společnou akci pro více účastníků. 
Dobrovolnický program SPOLU je primárně určen pro volný čas 
klientů a dobrovolníků, jeho aktivity se odehrávají především během 
odpolední a víkendů, výjimečně v době dovolených dobrovolníků 
nebo klientů. Aktivity se mohou týkat společných návštěv kulturních 
nebo sportovních událostí, realizace koníčků, pobytů v rekreačních 
zařízeních. Zvolená aktivita je výsledkem dohody mezi 
dobrovolníkem a klientem programu. 

Realizátor: Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: KÚ JčK, MěÚ JH 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 20 20 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

0,- 0,- 0,- 0,- 

Město Jindřichův 
Hradec 

0,- 0,- 0,- 0,- 

Sponzorské dary 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění sociálně preventivního SPOLU pro 20 dospělých se 

zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. 
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Číslo a název 
opatření: 

3.2. Odstraňování bariér 

Výchozí priorita: 
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby se zdravotním 
postižením 

Stručný popis 
opatření: 
 

Bariéry jsou jedním z významných faktorů, které ovlivňují 
soběstačnost a kvalitu života lidí se zdravotním postižením. 
V současné době dochází k postupnému odstraňování bariér a město 
má k problematice vstřícný přístup. Nicméně i nové veřejné stavby, 
které splňují veškeré normy bezbariérovosti, jsou často jen těžko 
dostupné. Normy totiž nepamatují na všechny problémy a všechny 
možné situace. Proto je vhodné všechny nové stavby a rekonstrukce 
konzultovat se zástupci osob se zdravotním postižením. 
Odstraňování bariér má pozitivní dopady nejen na samotné zdravotně 
postižené, ale také na ostatní lidi, kteří se hůře pohybují, včetně rodičů 
s dětmi. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Řešení bezbariérovosti kulturního zařízení v J. Hradci 
3.2.2. Řešení bezbariérovosti MěÚ v Klášterské ulici 
3.2.3. Řešení bezbariérového přístupu ke speciální škole v J. Hradci 
3.2.4. Spolupráce města se zástupci osob se zdr. postižením 
3.2.5. Postupné odstraňování dalších bariér 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Řešení bezbariérovosti kulturního zařízení v J. Hradci 

Charakteristika 
aktivity: 

Pro obyvatele Jindřichova Hradce není k dispozici bezbariérové 
kulturní centrum. Případná rekonstrukce by měla umožnit občanům 
se zdravotním postižením přístup do objektu. Při ní by se nemělo 
zapomenout na potřeby nevidomých a měly by být realizované vodící 
pásy. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se zdravotním 
postižením 

50 50 50 50 

Rodiče s kočárky, 
senioři 

4 000 4 000 4 000 4 000 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice – dotace     
Výstupy: Bezbariérový přístup do KD. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.2. Řešení bezbariérovosti MěÚ v Klášterské ulici 

Charakteristika 
aktivity: 

V budově MěÚ v Klášterské ulici jsou umístěny kanceláře, které jsou 
velmi často navštěvovány všemi občany. Přitom zde není 
bezbariérový přístup. V rámci aktivity je třeba pro kanceláře 
s místními poplatky, ověřováním a podatelnu vyřešit bezbariérovost. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spolupráce:  
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se zdravotním 
postižením 

50 50 50 50 

Rodiče s kočárky, 
senioři 

4 000 4 000 4 000 4 000 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice     
Výstupy: Bezbariérový přístup k nejčastěji navštěvovaným kancelářím MěÚ. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.3. Řešení bezbariérového přístupu ke speciální škole v J. Hradci 
– odloučené pracoviště v ulici Pod Hradem 

Charakteristika 
aktivity: 

Školu každodenně navštěvuje přibližně deset vozíčkářů a dále děti se 
špatnou pohyblivostí (DMO) a děti nevidomé. Přístupová cesta 
naprosto nevyhovuje, je velmi obtížně sjízdná, invalidní vozíky je 
třeba naklápět na zadní kola. V blízkosti také chybí vhodné 
parkování. 

Realizátor: Město J. Hradec 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Žáci Praktické a 
speciální školy 

20 20 20 20 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
     
Výstupy: Zajištění přístupu žáků do odloučeného pracoviště speciální školy. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.4. Spolupráce města se zástupci osob se zdravotním postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Novostavby i rekonstrukce veřejných budov i komunikací sice 
odpovídají vyhlášce, ale prakticky často nejsou bezbariérové, neboť 
vyhláška nemůže pamatovat na vše. Jako příklad naprosto 
nevhodného řešení jsou třeba signální a varovné pásy na Masarykově 
náměstí, které jsou z hladké žuly, takže je nevidomí nejsou schopni 
rozlišit, a svou funkci naprosto neplní. Proto je možné v případě 
pochybností kontaktovat LORM nebo OKNA, které zajistí reálné 
praktické posouzení řešení bezbariérovosti. 
Je žádoucí, aby stavební odbor v rozhodnutích výslovně požadoval 
pevné zábrany kolem staveb a zejména výkopů. Nevidomí nejsou 
schopni rozeznat označení výstražnou páskou, kterou stavební firmy 
často používají. 

Realizátor: LORM z.s., Otevřená OKNA, z. ú. 
Spolupráce: Město J. Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se zdravotním 
postižením 

100 100 100 100 

Rodiče s kočárky, 
senioři 

4 000 4 000 4 000 4 000 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
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Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
     
Výstupy: Z hlediska bezbariérovosti kvalitně a účelně provedené stavby. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.5. Postupné odstraňování dalších bariér 

Charakteristika 
aktivity: 

Pracovní skupina identifikovala tyto závažné bariéry, které by bylo 
vhodné postupně odstranit: 
- Křižovatka Pražská a Jarošovská (kruhový objezd) – jsou 

snížené obrubníky, ale nejsou hmatové pásy. Křižovatka byla 
budována v roce 2000 podle platné legislativy. 

-    U některých přechodů, kde dosud neproběhla rekonstrukce, chybí 
     signální pásy. 
-    Do chodníku zasahují popelnice. 
-    Česká pošta 1 – instalace majáčku a vodících lišt uvnitř (mnoho 
     nevidomých i slabozrakých z této oblasti používá raději poštu na    
     sídl. Hvězdárna) 
-   Budova Úřadu práce v ulici Janderova. 

Realizátor: Město J. Hradec a další organizace 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se zdravotním 
postižením 

100 100 100 100 

Rodiče s kočárky, 
senioři 

4 000 4 000 4 000 4 000 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
     
Výstupy: Postupné odstraňování všech bariér. 
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

Složení pracovní skupiny  
PaedDr. Blažková Drahomíra  Otevřená OKNA, z.ú. 
Mgr. Čepeláková Veronika SVP Jindřichův Hradec 
Dvořáková Terezie Farní charita Jindřichův Hradec 
Mgr. Bc. Havlová Božena  Metha, z.ú. 
Bc. Holická Martina  Otevřená OKNA, z.ú. 
Mgr. Čechová Barbora, MBA  THEIA krizové centrum o.p.s. 
Mgr. Elian Tereza  PPP Jindřichův Hradec 
Mgr. Havlová Božena  Metha, z.ú. 
PhDr. Janů Alena SVP Jindřichův Hradec 
Málková Marie  Otevřená OKNA, z.ú. 
Mgr. Mikulec Jiří SVP Jindřichův Hradec 
Mgr. Nosková Hana  YMCA Jindřichův Hradec 
Mgr. Papáčková Lucie město Jindřichův Hradec 
Mgr. Píchová Karolína, DiS.  Farní charita Jindřichův Hradec 
Bc. Šimonová Libuše  Farní charita Jindřichův Hradec 
Mgr. Šindelářová Zdeňka Město Jindřichův Hradec 
Ing. Winter Karel PMS Jindřichův Hradec 

 
 
SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
- vznik střediska výchovné péče 
- vznik nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež 
- rozvoj SAS pro rodiny s dětmi 
- vůle ke komunikaci mezi poskytovateli 
- terénní program Prevent, z.ú. 
- Adiktologická poradna, ambulantní léčba 

závislostí 
- Podpora rodin v evidenci OSPOD 
- Programy všeobecné a selektivní 

prevence pro žáky 

- dostatek diagnostických služeb, ale málo 
„terapeutických“ služeb 

- kritický nedostatek dětských psychiatrů 
- nedostatečné pokrytí SAS 
- nízká informovanost veřejnosti o 

stávajících službách 
- nízká finanční podpora odborných 

služeb 

Příležitosti Ohrožení 
- větší spolupráce s lékaři 
- větší spolupráce mezi školami a 

poskytovateli – MAP 

- malá spolupráce mezi školami a 
poskytovateli 

- odliv odborníků a odborných služeb do 
jiných regionů 

- zvýšení výskytu rizikového chování 
mládeže 
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Přehled opatření a aktivit 
 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb pro děti a mládež 

1.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(§65) 

1.1.2 Farní charita Jindřichův Hradec – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Kompas (§62) 

2.1. Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity (§65) 
2.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi sv. Rity (§65) 
3.1. Zachování stávajících aktivit města J. Hradec pro děti a mládež 

3.1.1. Zařízení sociálně výchovné činnosti 
3.1.2. Rekreačně výchovný tábor pro děti 
3.1.3. Výchovný víkendový pobyt 

3.2. Zachování dalších doprovodných opatření pro děti a mládež 
3.2.1. Realizace programů primární prevence rizikového chování THEIA 
3.2.2. Činnost YMCA centra 
3.2.3. Letní tábory YMCA Jindřichův Hradec 
3.2.4. Tréninkové programy pedagogicko-psychologické poradny 
3.2.5. Doprovázení pěstounských rodin 
3.2.6. Centrum pro rodinu Okénko 
3.2.7. Středisko výchovné péče 

3.3. Vznik nových doprovodných opatření pro děti a mládež 
3.3.1. Budování sportovišť v obcích ORP J. Hradec 

 
 
Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro děti a mládež 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb pro děti a mládež 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro děti a mládež 
Stručný popis 
opatření: 
 

Registrované sociální služby nabízí na území ORP Jindřichův Hradec 
pouze Farní charita J. Hradec, jedná se o sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi sv. Rity (§65) 

1.1.2 Farní charita Jindřichův Hradec – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Kompas (§62) 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi sv. Rity (§65) 

Charakteristika 
aktivity: 

Provázíme rodiny s dětmi na cestě životem tak, aby získaly potřebné 
informace k řešení jejich těžkostí, získaly potřebnou míru podpory a 
sebejistoty, aby postupem času již k řešení těchto situací nepotřebovaly 
podporu pomáhajících institucí a byly schopny je řešit svépomocí. 
Chceme společně dosáhnout toho, že rodina: 

· zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …) 
· je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání) 
· zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, 

spolupráce se školou…) 
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· je schopna hospodařit (domácnost, finance, …) 
· má navázané dobré vztahy mezi sebou a s okolím 

Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, 
prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, které se dostaly 
do nepříznivé životní situace. 
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou v těchto dnech: 
Pondělí:                      12:00-16:00 
Úterý:      7:30-11:30, 12:00-16:00 
Středa:     7:30-11:30, 12:00-16:00 
Čtvrtek:   7:30-11:30, 12:00-16:00 
Pátek:      7:30-11:30, 12:00-16:00 

Realizátor: Farní charita Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Odbor sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec, Diecézní charita České 

Budějovice, PPP v Jindřichově Hradci, Okresní metodik prevence v J. 
Hradci, AD Políkno, SVP v J. Hradci, ZŠ a MŠ v Jindřichově Hradci a 
okolí, Obecní úřad Strmilov, MěÚ Nová Bystřice, OÚ Číměř, Městys 
Staré Město pod Landštejnem aj. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
rodiny 17 30 30 30 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

646 999,- 1 170 000,- 1 390 000,- 1 390 000,- 

MPSV, IP 551 000,- 886 000,- 1 066 000,- 1 066 000,- 
Město 40 000,- 100 000,- 150 000,- 150 000,- 
Ostatní 55 999,- 184 000,- 174 000,- 174 000,- 
Výstupy: Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro 10-

15 rodin. Počet úvazků služby dle pověření 2019 1,0 úvazku, rok 2020 
2,0 úvazku, rok 2021 2,4 úvazku. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Farní charita Jindřichův Hradec – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Kompas (§62) 

Charakteristika 
aktivity: 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální 
službou Farní charity Jindřichův Hradec. V roce 2018 Farní charita 
Jindřichův Hradec poskytovala NZDM Síť ve Starém Městě pod 
Landštejnem. Od roku 2019 je otevřeno NZDM Kompas v J. Hradci na 
hlavním pracovišti Farní charity J. Hradec, a tedy na adrese: Archiváře 
Teplého 1306/II, 377 01 J. Hradec. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas je ambulantní služba, 
která nabízí bezpečný prostor dětem a dospívající mládeži ve věku od 7 
do 22 let, které se potýkají nebo mohou potýkat se sociálním 
vyloučením, společensky nežádoucími jevy, neví, jak smysluplně trávit 
volný čas nebo řeší specifické problémy spojené s dospíváním. 
Posláním služby je motivace a podpora klientů k aktivnímu přístupu 
k životu, k řešení osobních problémů. Služba poskytuje bezpečné 
prostředí, možnost, jak se dá lépe využít volný čas, podporu a pomoc 
při řešení obtížných životních situací (např. škola, vztahy, rodina, 
budoucnost, zaměstnání aj.). 
Provozní doba zařízení: NZDM Kompas je otevřeno každý všední den. 
Klub pro děti a mládež je otevřen od pondělí do pátku od 11:00 do 
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19:00hod. (s výjimkou jarních, letních a zimních prázdnin, kdy je 
provozní doba od 9:30 do 12:00 a poté od 13:00 do 16:15). 
Zaměstnanci jsou v NZDM k zastižení i mimo výše uvedené časy a to, 
PO-ST od 10:45 do 19:15 hodin a ČT-PÁ od 10:30 do 19:00 hodin. 
(Opět s výjimkou jarních, letních a zimních prázdnin, kdy je jejich 
pracovní doba od 8:00 do 16:30). 

Realizátor: Farní charita Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Odbor sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec, Prevent 99, z. ú, 

Pedagogicko-psychologická poradna v Jindřichově Hradci, Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi FCHJH, ZŠ a SŠ v Jindřichově 
Hradci aj. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
 50 50 50 50 
Časový harmonogram:  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

1 349 000,- 1 350 000,- 1 350 000,- 1 350 000,- 

Výstupy: Podpora zřízeného NZDM v J. Hradci a jeho rozvoj. Počty úvazků 
přímé péče pro ORP Jindřichův Hradec na rok 2019-2020 2,0 úvazku, 
rok 2021navýšení na 2,1 úvazku. 

 
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro děti a mládež 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sv. Rity 
(§65) 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro děti a mládež 
Stručný popis 
opatření: 
 

Registrované sociální služby nabízí na území ORP Jindřichův Hradec 
pouze Farní charita J. Hradec, jedná se o sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – rozvoj Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi sv. Rity (§65) 

Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1. Farní charita Jindřichův Hradec – rozvoj Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi sv. Rity (§65) 

 
Charakteristika 
aktivity 

Zájmem Farní charity Jindřichův Hradec je navýšení kapacity služby – 
možnost poskytnutí sociálně aktivizační služby vyššímu počtu rodin. 
 
V tomto okamžiku je kapacita sociálně aktivizační služby naplněna 
(aktuálně 17 klientů – rodin) a předpoklad růstu zájemců je jistý. 
 
Dle odhadů pracovní skupiny pro rodiny s dětmi, je ve Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje uveden počet 
dysfunkčních rodin pro ORP Jindřichův Hradec 189 a dle statistiky měl 
například OSPOD v roce 2018 820 evidovaných případů. 
 
Dále se můžeme opřít o stanovisko pracovní skupiny pro děti a mládež 
v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského 
kraje, které podporuje základní síť 2,4 úvazku a optimální 3,2 úvazku 
na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
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Díky lepší propagaci služby, prohloubení spolupráce s OSPOD, PPP J. 
Hradec, obcemi v ORP J. Hradec, školami, okresním metodikem 
prevence aj. se za rok fungování služby podařilo téměř trojnásobně 
zvýšit počet klientů. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
rodiny 17 30 30 30 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 646 999,- 1 170 000,- 1 390 000,- 1 390 000,- 
Výstupy: Počet úvazku služby dle pověření v roce 2019 1,0 úvazku, v roce 2020 

2,0 úvazku, v roce 2021 2,4 úvazku. 
 
 
 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Zachování stávajících aktivit města J. Hradec pro děti a 
mládež 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež 
Stručný popis 
opatření: 
 

Činnost města je v oblasti „Děti a mládež“ zaměřena na snížení 
sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním 
vyloučením. Konkrétně je tato činnost zaměřena na děti a mládež ze 
slabého sociokulturního prostředí. Snahou je zejména předcházet 
situacím, kdy děti přebírají životní styl komunity, která je dlouhodobě 
bez práce a vlastních stabilních příjmů, za svůj. Cílem těchto činností 
města je zejména primární a sekundární prevence sociálně 
patologických jevů a zajištění prevence v oblasti boje s návykovými 
látkami. Dále je cílem těchto aktivit rozvoj komunikačních 
schopností, osvojení základních hygienických návyků a základních 
norem chování. Činnosti jsou zaměřeny motivačním způsobem na 
rozvíjení zájmu o plnohodnotný život. 
Město Jindřichův Hradec tuto činnost pořádá od roku 2003 a naplňuje 
tak ustanovení §10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 
359/1999., ve znění pozdějších předpisů. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Zařízení sociálně výchovné činnosti 
3.1.2. Rekreačně výchovný tábor pro děti 
3.1.3. Výchovný víkendový pobyt 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Zařízení sociálně výchovné činnosti 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedná se o aktivitu, která umožňuje dětem z rodin, kde rodiče v plné 
míře neplní rodičovskou odpovědnost, smysluplné trávení volného 
času alespoň v jednom dnu v týdnu po dobu školního roku. Do 
zařízení též docházejí děti, které mají výchovné problémy, případně 
se dopouštějí trestné činnosti. Jedná se o klubové aktivity v prostorách 
Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci a tělocvičně SOŠ a SOU 
J. Hradec. Výběr činností je přizpůsoben věku dětí, počtu dětí a jejich 
zájmům. Program je vytvářen tak, aby nabízel pestrost vyžití od 
sportovních aktivit přes kulturní zážitky, činnosti, které rozvíjejí 
motoriku a další dovednosti dítěte až po utváření hygienických 
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návyků a základních zdravotních znalostí se zaměřením na jejich užití 
v rodině a v domácnosti. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí 
Spolupráce: OS ČČK J. Hradec, Střední odborná škola a střední odborné učiliště 

J. Hradec, Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti 20 20 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město J. Hradec 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Výstupy: Sociálně výchovné aktivity pro děti z rodin, kde rodiče v plné míře 

neplní rodičovskou funkci. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Rekreačně výchovný tábor pro děti 

Charakteristika 
aktivity: 

Tato činnost je určena pro děti, jejichž rodiče neplní povinnosti 
plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají 
práva plynoucí z této odpovědnosti, a rovněž pro děti, které byly 
svěřeny do péče jiné osoby než rodiče, pro děti, které vedou zahálčivý 
nebo nemravný způsob života, děti, na kterých byl spáchán trestný čin 
nebo které byly k jeho spáchání zneužity. Je určen zejména pro děti 
z málo podnětného sociokulturního prostředí a dále jako vyvrcholení 
celoroční účasti dětí v zařízení sociálně výchovné činnosti. Pobyt se 
dítěti poskytuje na žádost zákonných zástupců dítěte. Jedná se o 10-ti 
denní tábor v Turistické základně DDM J. Hradec v Dolním 
Radíkově. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí 
Spolupráce: Dům dětí a mládeže J. Hradec, OS ČČK J. Hradec, OŘ PČR J. 

Hradec, Sbor dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec, 
Vězeňská služba ČR – Vazební věznice České Budějovice, Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
děti 30 30 30 30 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město J. Hradec 175 000,- 175 000,- 175 000,- 175 000,- 
Výstupy: Výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení 

poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických 
návyků, k obnově sil a k rekreaci dětí. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.3. Výchovný víkendový pobyt 

Charakteristika 
aktivity: 

Tato aktivita je určena pro děti ze stejného prostředí jako výchovně 
rekreační tábor a koná se na stejném místě. Jde o umožnění 
intenzivnější práce s dětmi i v průběhu roku mimo letní prázdniny. 
Z tohoto důvodu se koná 1x v prvním a 1x ve druhém pololetí roku. 
Činnost zde probíhá formou her s důrazem na postupové soutěže, tak 
aby byl přiblížen dětem reálný život mimo rodinu ve společnosti 
ostatních dětí a dospělých. Smyslem takové činnosti je prohloubení 
vzájemných vztahů dětí při dlouhodobějším trávení volného času. 

Realizátor: město Jindřichův Hradec – odbor sociálních věcí 
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Spolupráce: Dům dětí a mládeže J. Hradec, OS ČČK 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
děti 20 20 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město J. Hradec 73 000,- 73 000,- 73 000,- 73 000,- 
Výstupy: Výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení 

poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických 
návyků, k obnově sil a k rekreaci dětí. 

 
Číslo a název 
opatření: 

3.2. Zachování dalších doprovodných opatření pro děti a mládež 
 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež  
Stručný popis 
opatření: 
 

Práci s dětmi a mládeží se v ORP J. Hradec věnuje celá řada 
organizací. Jde o školy a školská zařízení, které často organizují i 
volnočasové aktivity pro děti. Je to dům dětí a mládeže a celá řada 
dětských oddílů. Neméně významné jsou i sportovní kluby zaměřené 
na mládež. Všechny tyto organizace přispívají ke smysluplnému 
trávení volného času dětí a mládeže a jejich činnost má hmatatelný 
preventivní dopad. 
Sociální problematika je však hlavním tématem programů prevence 
THEIA. Nad rámec svých běžných činností působí pedagogicko-
psychologická poradna. Centrum pro rodinu Okénko podporuje rodiny 
s dětmi v náhradní rodinné péči, rodiny v krizi a rodiny pečující o dítě 
se speciálními potřebami. Pěstounské rodiny doprovází aktivita 
Otevřených OKEN, z.ú. THEIA realizuje certifikované programy 
primární prevence rizikového chování na základních a středních 
školách v regionu. Programy jsou zaměřeny na vztahy mezi dětmi, 
jejich chování a vztahy mezi nimi a okolím, téma finanční gramotnosti. 

 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Realizace programů primární prevence rizikového chování 
THEIA 

3.2.2. Činnost YMCA centra 
3.2.3. Letní tábory YMCA Jindřichův Hradec 
3.2.4. Tréninkové programy pedagogicko-psychologické poradny 
3.2.5. Doprovázení pěstounských rodin 
3.2.6. Centrum pro rodinu Okénko 
3.2.7. Středisko výchovné péče 

 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Realizace programů primární prevence rizikového chování 
THEIA 

 

Charakteristika 
aktivity: 

Programy primární prevence na školách jsou zaměřeny na konkrétní 
rizikové chování dětí a mládeže, jejichž společným cílem je předejít 
problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, 
případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich dalšímu 
rozšíření.   
Programy primární prevence navazují na práci pedagogických 
pracovníků na školách. Reagují na potřeby škol a školských zařízení, 
reflektují aktuální situaci u dětí a mládeže, jsou aktualizovány o nové 
prvky a fenomény. 
Programy jsou vedeny interaktivními metodami se zaměřením na 
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prožitek. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kdy primární práce je 
na školách, které navštěvují. Programy jsou však určeny i pro 
organizace typu nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. 
Programy pro děti jsou zaměřené na vztahy mezi dětmi a jejich vztahy 
vůči okolí, zejména na prevenci násilí, šikany, kyberšikany, rasismu, 
xenofobie, výtržnictví, extremismu, vlivu současných životních stylů 
a subkultur na děti a mládež a témata související s prevencí 
zadlužování. 
Programy určené pro děti a mládež jsou doplněny o programy určené 
pro pracovníky škol a organizací. V současné době jsou nabízeny 
programy zaměřené na problematiku šikany, násilí, kyberšikany. 

Realizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s.  
Spolupráce: PPP JH, MěÚ J. Hradec, základní a střední školy na území ORP J. 

Hradec a další registrovaní poskytovatelé sociálních služeb 
 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti a mládež 400 400 400 400 
Pracovníci školských 
zařízení a dalších 
zařízení pracujících 
s dětmi a mládeží 

100 100 100 100 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

80 000,- 80 000,- 80 000,- 80 000,- 

Příjmy od klientů 40 000,- 40 000,- 40 000,- 40 000,- 
Město J. Hradec 10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: - děti a mládež, které jsou do programů zapojené 

- pracovníci, kteří úspěšně absolvovali některý z programů 
- existující zmapovaná nabídka služeb 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.2. Činnost YMCA centra 

Charakteristika 
aktivity: 

V YMCA centru na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci probíhá celá 
řada aktivit zajišťovaných dobrovolníky YMCA JH. 
Jde o volnočasové aktivity rozvíjející kvalitní sociální vazby s 
vrstevníky v bezpečném prostředí, neformální vzdělávání dětí, jejich 
kreativitu, sportovní zdatnost... V případě mateřského centra i prevence 
sociálního vyloučení rodičů v průběhu rodičovské dovolené. 

• Klub (pro děti 6–14 let) – 1x týdně 
• TeenSing (zpívání pro mládež od 12 let) – 1x měsíčně 
• Fotbálek (pro školní děti) – 1x týdně 
• Mateřské centrum YMCA – 4x v týdnu se pravidelně setkávají 

maminky s nejmenšími dětmi (aktivity si maminky připravují 
a vedou samy, YMCA Jindřichův Hradec činnost finančně 
zaštiťuje). 

Realizátor: YMCA Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Město Jindřichův Hradec – výpůjčka YMCA centra a finanční 

podpora 
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
děti 30 30 30 30 
malé děti do 3 let a 
jejich matky, popř. 
babičky, otcové 

12 rodin 12 rodin 12 rodin 12 rodin 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

53 000,- 55 000,- 55 000,- 55 000,- 

Příjmy účastníků 6 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 
Město Jindřichův 
Hradec 

19 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 

MŠMT 6 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 
Výstupy: Zajištění volnočasových aktivit podporujících a rozvíjejících kvalitní 

sociální vazby s vrstevníky v bezpečném prostředí, neformální 
vzdělávání dětí, jejich kreativitu, sportovní zdatnost. V případě 
mateřského centra i prevence sociálního vyloučení rodičů v průběhu 
rodičovské dovolené. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.3. Letní tábory YMCA Jindřichův Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

Letní tábory YMCA probíhají v CHKO Třeboňsko na táborové 
základně Vlčice u Staňkovského rybníka, dále v Terezíně u Kunžaku a 
také ve Valkounově na Pelhřimovsku. Jsou koncipovány tak, že 
umožňují integraci dětí se zdravotním postižením. Jejich provoz je 
zajišťován dobrovolnicky. 

• Letní tábory pro předškolní děti s rodiči - 2 
• Letní tábory pro děti školního věku - 5 

Letní tábor pro teenagery - 1 
Realizátor: YMCA Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Město Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Předškolní děti a jejich 
rodiče 

 80 80 80 

Školní děti  130 130 130 
teenageři  20 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

 400 000,- 400 000,- 400 000,- 

Příjmy účastníků  353 000,- 353 000,- 353 000,- 
Město Jindřichův 
Hradec 

 17 000,- 17 000,- 17 000,- 

MŠMT  30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Výstupy: Zajištění kvalitní náplně prázdninového volného času předškolních 

dětí a jejich rodičů, školních dětí i teenagerů spojeného s prožitkovými, 
vzdělávacími a sebezkušenostními aktivitami. 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.2.4. Tréninkové programy pedagogicko-psychologické poradny 

Charakteristika 
aktivity: 

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí kromě standardních 
diagnosticko-reedukačních činností tréninkové programy pro děti. 
Jedná se o program Neposeda, který je určen pro děti ve věku 6–10 let 
s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADHD). Prostřednictvím 
skupinové práce se děti učí, jak zvládat obtíže s nepozorností, neklidem 
a impulsivitou. Pro rodiče je připraven speciální program, zaměřený 
především na hledání vhodných výchovných a výukových postupů. 
Programy Nebojsa (pro děti ve věku 5–7 let) a Kamarád (12-15 let) 
jsou zaměřeny na rozvoj sociálně-emočních kompetencí. Pro 
předškolní děti je určen kurz Hurá do školy. V tomto kurzu získá dítě 
vědomosti a dovednosti, které mu umožní lepší start ve škole. Účast na 
kurzech je bezplatná. 

Realizátor: PPP Jindřichův Hradec 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
děti     
rodiče     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
     
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.5. Doprovázení pěstounských rodin 

Charakteristika 
aktivity: 

Poskytování poradenských služeb, terapeutických konzultací a 
přímého doprovázení pěstounských rodin na základě Pověření 
OSPOD. Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny, především ty, které 
mají s Otevřená OKNA, z. ú., uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské 
péče, dále pak rodiny, které se chtějí účastnit jednotlivých vzdělávacích 
nebo respitních aktivit. Věkově cílová skupina není omezena. 
Doprovázení a psychická podpora v obtížných životních situacích, 
vzdělávání náhradních rodičů, pravidelné pořádání svépomocných 
skupin pěstounů zaměřených na konkrétní témata, trénink sociálních 
dovedností, poskytování respitních pobytů, zajišťování krátkodobého 
hlídání dětí v PP, pro pěstouny i pro dítě zajistit bezpečné kontakty 
dítěte umístěného v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči. 
Četnost kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte. 

Realizátor: Otevřená Okna, z. ú. 
Spolupráce: MPSV, MěÚ JH, sponzoři 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Počet rodin s dohodou 5-10 10-15 10-15 10-15 
Počet jednotlivců, 
využívajících akce 

20 20 20 20 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

452 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 

ÚP 432 000,- 480 000,- 480 000,- 480 000,- 
Platby SPOD, granty 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
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Výstupy: Zajištění vzdělávacích, poradenských, terapeutických a 
doprovázejících služeb pro náhradní rodiny. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.6. Centrum pro rodinu Okénko 

Charakteristika 
aktivity: 

Centrum pro rodinu Okénko podporuje osobnostní růst uživatelů 
prostřednictvím poradenských, terapeutických, speciálně 
pedagogických a vzdělávacích aktivit, včetně doučování a tréninku 
sociálních dovedností. Poskytuje psychickou podporu a doprovázení 
v obtížných životních situacích, motivuje uživatele k mobilizaci 
osobních sil, náhledu na vlastní problémy a samostatné řešení životních 
úkolů. 

Realizátor: Otevřená Okna, z. ú. 
Spolupráce: MPSV, MěÚ JH, sponzoři 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Počet kontaktů 80 100 100 100 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 20 000,- 25 000,- 25 000,- 25 000,- 
Státní rozpočet 0,- 0,- 0,- 0,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město J. Hradec 20 000,- 25 000,- 25 000,- 25 000,- 
Ostatní (sponzoři) 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění poradenských, terapeutických a doprovázejících služeb pro 

sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi, rodiny v krizi a rodiny pečující 
o dítě se speciálními potřebami. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.7. Středisko výchovné péče v J. Hradci 

Charakteristika 
aktivity: 

V prosinci 2015 zahájilo provoz Středisko výchovné péče v Jindřichově 
Hradci. Zaměřuje se na práci s dětmi s výchovnými a výukovými 
problémy, jako je špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky 
z domova, agresivní chování, na oběti šikany a agresory. Provozní 
náklady zajišťuje Město Jindřichův Hradec, personálně středisko 
zajišťuje Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola 
Jindřichův Hradec. Středisko poskytuje ambulantní služby na adrese 
Janderova 147/II, 3. patro (budova Úřadu práce), Jindřichův Hradec a 
pracuje zde psycholog, etoped a sociální pracovník. 

Realizátor: Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův 
Hradec 

Spolupráce: Město J. Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022  
Děti a mládež 129 140 140 140  
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022  
Provozní náklady MŠMT a 

město 
Jindřichův 
Hradec 

MŠMT a 
město 
Jindřichův 
Hradec 

MŠMT a 
město 
Jindřichův 
Hradec 

MŠMT a město 
Jindřichův 
Hradec 
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Výstupy: SVP poskytuje služby zaměřené na děti s rizikem poruchy chování a 
dětem s rozvinutými poruchami chování. Dále jsou služby SVP 
poskytovány též rodičům a pedagogům. 

 

 
Číslo a název 
opatření: 

3.3. Vznik nových doprovodných opatření pro děti a mládež 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro děti a mládež 
Stručný popis 
opatření: 
 

Zejména v malých obcích jsou možnosti pro smysluplné trávení 
volného času často velmi omezené. Je proto potřeba vytvářet alespoň 
základní nabídku pro tyto děti a mládež. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.3.1. Budování sportovišť v obcích ORP J. Hradec 

Číslo a název 
aktivity: 

3.3.1. Budování sportovišť v obcích ORP J. Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

V mnoha obcích ORP J. Hradec chybí prostor pro neorganizované 
sportovní aktivity dětí a mládeže. Ti potom častěji tráví svůj volný čas 
u počítače nebo se nudí a jsou ohroženi sociálně patologickými jevy 
(vandalismus, kouření atd.). Tam, kde podobná volně přístupná místa 
chybí, je vhodné budovat sportovní plácky, případně i s mobiliářem 
(koše, branky, apod.). 

Realizátor: obce ORP J. Hradec 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti a mládež dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
 dle možností dle možností dle možností dle možností 
Výstupy: Volně přístupná hřiště a sportovní plácky pro děti a mládež. 
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SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 
 

Složení pracovní skupiny  
Bc. Adamcová Renata   město Jindřichův Hradec 
Mgr. Čechová Barbora, MBA   THEIA krizové centrum o.p.s. 
Dvořáková Tereza   Farní charita Jindřichův Hradec 
Mgr. Hadačová Jana   město Jindřichův Hradec 
Mgr. Bc. Havlová Božena   Metha, z.ú. 
Mgr. Hřavová Martina   město Jindřichův Hradec 
Kalábová Lenka   Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec 
Bc. Kochlöflová Monika   ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 
Kitta Michal  Sbor Českobratrské církve evangelické v Jindřichově                                                                   

Hradci 
Mgr. Píchová Karolína, DiS.   Farní charita Jindřichův Hradec 
Bc. Podzimek Kamil   Prevent 99 z.ú. 
Mgr. Přibylová Romana   Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna 
Bc. Šimonová Libuše   Farní charita Jindřichův Hradec 
Mgr. Šindelářová Zdeňka  město Jindřichův Hradec 

 
SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
- vzájemná spolupráce zainteresovaných 

subjektů (veřejná správa i neziskový 
sektor) 

- projekt na podporu sociálního bydlení 
- projekt potravinové a materiální pomoci 

(město i Farní charita J. Hradec) 
- terénní program 
- noclehárna pro muže 
- azylový dům pro matky s dětmi 
- rodinná poradna (psycholog) 
- nouzový šatník 
- akreditované poradenské služby v oblasti 

oddlužení  
- Adiktologická poradna, ambulantní léčba 

závislostí 

- chybí kontaktní centrum 
- chybí noclehárna pro ženy 
- nedostatek psychiatrů 
- nedostatečná kapacita terénního 

programu 
- nízké platy ve srovnání s ČR 
- nízká informovanost veřejnosti o 

stávajících službách 
- malá spolupráce se zdravotnictvím 

Příležitosti Ohrožení 
- zřízení zázemí terénního programu 

v Jindřichově Hradci 
- zřízení kontaktního centra 
- využití recovery kouče 
- zřízení krizových lůžek nebo noclehárny 

pro ženy 
- informovanost vůči veřejnosti i mezi 

poskytovateli 
- novela insolvenčního zákona – oddlužení 

pro širší okruh zájemců (až 5x více) 

- zvyšuje se počet trestných činů 
v souvislosti s drogami 

- zvyšující se zadluženost lidí 
- zvyšující se počet osob s psychickými 

problémy, které vedou k sociálním 
- odliv odborníků z regionu 
- nedostatek pracovníků, zejména 

odborných a terénních 
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- zřízení mobilního zdravotnického a 
poradenského zařízení 

- nízká míra nezaměstnanosti 

 
Přehled opatření a aktivit 
 
1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1.1.1. Realizace terénních programů Prevent 99 z.ú. (§69) 
1.1.2. Zachování odborného sociálního poradenství Metha, z.ú. (§37) 
1.1.3. Zachování služby Noclehárna Farní charity J. Hradec (§63) 
1.1.4. Zachování odborného poradenství Farní charity J. Hradec (§37) 
1.1.5. Zachování služeb Domova pro matky s dětmi Políkno (§57) 
1.1.6. Zachování služeb Rodinné poradny (§37) 
1.1.7.Zachování služeb krizové pomoci THEIA (§60) 
1.1.8. Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství se zaměřením na 

dluhovou a právní problematiku THEIA (§37) 
1.1.9. Zachování terénního programu ROZKOŠE bez RIZIKA, z.s. (§69) 
1.1.10 Zachování nově vzniklého domova pro osoby se zvláštním režimem Kotva při 

strakonické nemocnici, z.s. (§50) 
2.1. Rozšíření nabídky služeb pro lidi ohrožené drogou a na drogách závislé 

2.1.1. Rozšíření terénních a ambulantních služeb pro osoby ohrožené užíváním drog a 
na drogách závislé  

2.1.2. Vznik kontaktního centra 
2.2. Rozšíření nabídky služeb pro ženy bez domova 

2.2.1. Vznik noclehárny pro ženy 
2.3. Vznik mobilní zdravotnické a poradenské ambulance 

2.3.1. Mobilní zdravotnická a poradenská ambulance 
3.1. Zachování stávajících doprovodných opatření pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

3.1.1. Zachování aktivit Českého červeného kříže Jindřichův Hradec 
3.1.2. Zachování akreditované služby právní pomoci obětem trestné činnosti 
3.1.3. Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II – Město Jindřichův 

Hradec 
3.1.4. Potravinová a materiální pomoc prostřednictvím výdejny Samaritán při Farní 

charitě Jindřichův Hradec 
3.2. Rozšíření nabídky sociálního bydlení pro občany v tísni 

3.2.1. Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci 
3.3. Zlepšování informovanosti v oblasti dluhové problematiky 

3.3.1. Série článků o dluhové problematice v místním tisku 
3.3.2. Semináře pro pracovníky v sociální oblasti 
3.3.3. Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci 
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Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících služeb pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

Výchozí priorita: 
1. Podpora systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

Sociální služby zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením 
se z valné části soustřeďují do Jindřichova Hradce. Pouze terénní 
program Metha, z.ú. a dále od 1.1.2019 organizace Prevent 99 z.ú., 
které pracují s uživateli drog, pravidelně zajíždí do většiny měst 
v ORP. Metha této cílové skupině poskytuje také poradenství 
v adiktologické poradně (odborné sociální poradenství) v Jindřichově 
Hradci. Problematiku bydlení řeší azylový Dům pro matky s dětmi 
Políkno zřizovaný městem a Noclehárna sv. Antonína, kterou 
provozuje Farní charita, která zajišťuje také odborné sociální 
poradenství. Odborné sociální poradenství nabízí i Rodinná poradna. 
Osoby v krizi, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí a osoby 
v dluhové pasti se mohou obrátit na krizovou pomoc a odborné 
poradenství THEIA. Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. realizuje 
na území ORP Jindřichův Hradec poskytování sociální služby – 
terénní programy ženám, které nabízejí placené sexuální služby. 
Organizace Kotva při strakonické nemocnici, z.s. poskytuje 
pobytovou sociální službu domov se zvláštní režimem od 1.11.2019. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Realizace terénních programů Prevent 99 z.ú. (§69) 
1.1.2. Zachování odborného sociálního poradenství Metha (§37) 
1.1.3. Zachování služby Noclehárna Farní charity J. Hradec (§63) 
1.1.4. Zachování odborného poradenství Farní charity J. Hradec 

(§37) 
1.1.5. Zachování služeb Domova pro matky s dětmi Políkno (§57) 
1.1.6. Zachování služeb Rodinné poradny (§37) 
1.1.7. Zachování služeb krizové pomoci THEIA (§60) 
1.1.8. Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství se 

zaměřením na dluhovou a právní problematiku THEIA (§37) 
1.1.9. Zachování terénního programu ROZKOŠE bez RIZIKA, z.s. 

(§69) 
1.1.10. Zachování nově vzniklého domova pro osoby se zvláštním 

Kotva při strakonické nemocnici, z.s. (§50) 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Realizace terénních programů Prevent 99 z.ú. (§69) 

Charakteristika 
aktivity: 

Jihočeský streetwork Prevent působí na území Jihočeského kraje, kde 
prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném 
prostřední – ulice, veřejná prostranství, bary, squaty, byty …) 
vyhledává a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem 
snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví 
Terénní program Jihočeský streetwork Prevent pravidelně poskytuje 
své služby, vždy dvojicí terénních pracovníků v ORP J.H v celkovém 
rozsahu 8 hodin přímé práce týdně. Konkrétně je služba poskytována 
v J. Hradci a v Kardašově Řečici. Pracovníci aktivně vyhledávají a 
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kontaktují osoby z cílové skupiny, představují službu, předávají 
informace o rizicích užívání drog a možnostech, jak tato rizika snížit. 
Kromě standardní práce s problémovými uživateli drog vyvíjíme 
svou aktivitu směrem k začínajícím uživatelům a experimentátorům, 
kteří jsou ohroženi vznikem závislosti na návykových látkách, s cílem 
včasné intervence (tj. informovat je o nebezpečnosti užívání 
návykových látek včetně alkoholu, navázat kontakt a působit 
v komunitě místní mládeže preventivně). 
Problémoví uživatelé drog (uživatelé pervitinu, opiátů a injekční 
uživatelé) nevyužívají jen výměnný program. Často jsou v obtížné 
sociální situaci, mají problémy se zákonem, nezaměstnaností, 
financemi, bydlením apod. Pracovníci se snaží jejich sociální situaci 
mapovat a motivovat je k řešení. 
Od 1.1.2020 se plánuje rozšíření dostupnosti služby v ORP. 
Služba bude poskytována v J. Hradci, K. Řečici, N. Bystřici a N. 
Včelnici v celkovém rozsahu 11,5 hodin přímé práce v terénu 
týdně. 

Realizátor: Prevent 99 z.ú 
Spolupráce: Metha, z.ú., Theia, Město J. Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Počet klientů služby 
ve městě Jindřichův 
Hradec 

18 (K 25.9.2019) 
 

25 30 30 

Počet kontaktů 
s klienty ve městě 
Jindřichův Hradec 

132 (K 25.9.2019) 
 

300 350 350 

Počet výměn inj. setů 
ve městě Jindřichův 
Hradec 

2 628 (K 
25.9.2019) 

 

5000 6000 6000 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 915 200,- 1 500 000,- 1 650 000,- 1 650 000,- 
Státní rozpočet 616 387,- 1 200 597,- 1 350 597,- 1 350 597,- 
Město J. Hradec 298 813,- 

(ORP J. Hradec) 
299 403,- 

(ORP J. Hradec) 
299 403,- 

(ORP J. Hradec) 
299 403,- 

(ORP J. Hradec) 
Výstupy: Udržení a zajištění služeb terénních programů. Počet hodin přímé 

péče v ORP J. Hradec je 8 hodin týdně, od 1.1.2020 to bude 11,5 
hodin týdně. 

Poznámka: Rozpočet se týká pouze ORP Jindřichův Hradec a je výsečí 
z celkového rozpočtu Jihočeského streetworku PREVENT. 
Plánovaný celkový rozpočet Jihočeského streetworku PREVENT pro 
rok 2020 je ve výši 9 987824, - Kč. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Zachování odborného sociálního poradenství Metha  (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Adiktologická poradna, Metha, z.ú.,  Jindřichův Hradec poskytuje 
odborné adiktologické poradenství a potřebné informace přispívající 
k řešení nepříznivé sociální situace, poradenství pro osoby zasažené 
závislostí, jejich rodiny, partnery a blízké osoby. Součástí služby je i 
AMBULANTNÍ LÉČBA POSKYTOVANÁ DIFERENCIOVANĚ 
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UŽIVATELŮM VŠECH TYPŮ NÁVYKOVÝCH LÁTEK, 
PATOLOGICKÝM HRÁČŮM A LIDEM TRPÍCÍM OBDOBNÝMI 
PORUCHAMI. Sestává zejména z komplexní diagnostiky, 
individuální a rodinné terapie, poradenství a sociální práce. Služba je 
poskytována v J. Hradci, 2 dny v týdnu (Po, Čt). Finanční dotaci 6 
000,-Kč na adiktologickou poradnu z Města J. Hradec organizace 
Metha neakceptovala. Dlouhodobé podfinancování služby od Města 
J. Hradec. Smlouva na rok 2018 byla vrácena pro neefektivní zdroj 
financí.  
Od 1.1.2019 je u poskytovatele Adiktologické poradny Metha, z.ú. po 
dohodě s krajským koordinátorem a RVKPP poradna rozšířena o 
psychologické konzultace a poradenství. Město J. Hradec se 
financování neúčastní. 

Realizátor: Metha, z.ú. 
Spolupráce: Psychiatrické léčebny, lékaři, PMS, ÚP, VÚ v J. Hradci, ostatní 

instituce podle potřeby klienta 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
 90 100 100 100 
Časový harmonogram: 2019 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 500 000,- 540 000,- 540 000,- 540 000,- 
Výstupy: Udržení a zajištění služby specializované ambulantní péče. Počty 

úvazků v přímé péči za ORP J. Hradec 0,4. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.3. Zachování služby Noclehárna Farní charity J. Hradec (§63) 

Charakteristika 
aktivity: 

POSLÁNÍM Noclehárny sv. Antonína je jednorázově poskytnout 
nocleh a jednoduché zázemí osobám, které v důsledku nepříznivé 
životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat 
venku v prostředí pro klienta nevyhovujícím/ohrožujícím. 
Poskytováním noclehu, čistého prostředí k přenocování a možnosti 
udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho 
života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti. 
 
CÍLEM SLUŽBY JE: 

poskytnutí jednorázové pomoci (noclehu) osobám bez 
přístřeší ve standardním hygienickém prostředí (čisté 
lůžkoviny, ručníky, čisté prostředí), 
poskytnutí zázemí pro osobní hygienu a poskytnutí zázemí pro 
jednoduchou úpravu stravy (např.: ohřátí jídla, uvařit si čaj, 
uvařit si instantní polévku, apod.), 
pomoci klientovi s řešením jeho nepříznivé životní situace 
pomocí základního sociálního poradenství. 

CÍLOVOU SKUPINOU jsou muži bez přístřeší starší 18-ti let 
komunikující v českém jazyce, kteří jsou plně soběstační. 
PROVOZNÍ DOBA: denně od 20:00 do 8:00 
UBYTOVACÍ DOBA: denně od 20:00 do 21:30 
CENÍK: 
První nocleh v Noclehárně sv. Antonína je bezplatný. Každý další 
nocleh je zpoplatněn částkou 40,-Kč/noc. 
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Klient si může na Noclehárně sv. Antonína vyprat a usušit prádlo. 
Tato činnost je zpoplatněna 30 Kč. 
 
Farní charita nabízí pomoc cílové skupině také skrze 
FAKULTATIVNÍ SLUŽBU, kterou je: 
potravinová, hygienická a jiná materiální pomoc – výdejna Samaritán 
 
Farní charita vyhlašuje materiální sbírky na zimní oblečení, boty, 
spacáky. Pořádá spolu s ČČK vánoční polévku pro lidi v nouzi. 
Připravována je také každoroční štědrovečerní večeře pro klienty 
Noclehárny sv. Antonína. 

Realizátor: Farní charita Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Odbor sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec, Kontaktní pracoviště 

ÚP Jindřichův Hradec, Policie ČR, Městská charita České 
Budějovice, Diecézní charita ČB aj. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
 30 30 30 30 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

1 195 340,- 1 215 000,- 1 215 000,- 1 215 000,- 

MPSV 933 00,- 950 000,- 950 000,- 950 000,- 
Příjmy od klientů 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Město J. Hradec 95 000,- 95 000,- 95 000,- 95 000,- 
Ostatní 117 340,- 120 000,- 120 000,- 120 000,- 
Výstupy: Zajištění služby Noclehárny sv. Antonína, případné rozšíření služby 

o denní centrum.  Počet úvazků přímé péče dle pověření rok 2019-
2020 2,1 úvazku, rok 2021 3,0 úvazku (za předpokladu lůžka pro 
ženy). 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.4. Zachování odborného poradenství Farní charity J. Hradec 
(§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním Poradny pro lidi v nouzi je poskytnout podporu a pomoc 
osobě či osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou 
schopny vyřešit vlastními silami. Těmto osobám poskytujeme 
odborné sociální poradenství. Usilujeme o to, aby tyto osoby znaly 
svá práva a povinnosti, aby znaly dostupné služby a uměly vyjádřit 
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Máme zájem o to, aby byly 
v budoucnu schopny řešit svou situaci bez pomoci odborníků. 

Naším cílem je klient, který není závislý na pomoci institucí. Cílem 
naší společné práce je tedy klient, který: 

· je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy) 
· je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time 

management) 
· zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, 

vyřízení dávek, sepsání žádostí či odvolání…) 
· má zajištěnou adekvátní formu bydlení (např. není bez 

přístřeší) 
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· ví kam se obrátit v případě potřeby (návazné sociální, 
zdravotní nebo psychologické služby) 

Poradna pro lidi v nouzi je určena osobám starším 19 let, které 
potřebují pomoc a podporu při řešení své tíživé životní situace, kterou 
nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Služba se zaměřuje na tyto 
cílové skupiny: etnické skupiny, oběti trestné činnosti, osoby do 26 
let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby s 
tělesným, zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v 
sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby bez 
přístřeší, oběti domácího násilí 
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou v těchto dnech: 
Pondělí:  7:30-11:30,  12:00-16:00 
Úterý:     7:30-11:30,  12:00-16:00 
Středa:    7:30-11:30,  12:00-16:00 
Čtvrtek: 7:30-11:30,  12:00-16:00 
Pátek:    7:30-11:30,  12:00-16:00 

Realizátor: Farní charita Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Odbor sociálních věcí J. Hradec, Kontaktní pracoviště ÚP J. Hradec, 

Diecézní charita ČB, ČČK Jindřichův Hradec, Římskokatolická 
farnost-proboštství J. Hradec, ČCE J. Hradec, Fokus Tábor, ... 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
 120 120 120 120 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

799 000,- 850 000,- 850 000,- 850 000,- 

Státní rozpočet 749 000,- 750 000,- 750 000,- 750 000,- 
Město 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Ostatní 20 000,- 70 000,- 70 000,- 70 000,- 
Výstupy: Zajištění služby odborného poradenství. Úvazky pracovníků přímé 

péče dle pověření za rok 2019 1,4 úvazku, za rok 2020 1,4 úvazku. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.5. Zachování služeb Domova pro matky s dětmi Políkno (§57) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov pro matky s dětmi Políkno poskytuje ubytování za úhradu na 
přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se 
ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení 
a tuto situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit. Součástí 
ubytování je zajištění těchto služeb: studená voda, teplá voda, plyn, 
teplo, elektrická energie, odvoz odpadu, zapůjčení ložního prádla a 
přikrývek. Uživatelka má právo využívat všechny společné prostory 
v objektu Domova pro matky s dětmi, v souladu s platnými pravidly. 
Poskytovatel vytváří podmínky pro samostatnou přípravu stravy 
uživatelek ve společné kuchyni. Dále poskytuje pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí a pomoc při dosažení jejich cíle. Zejména pak pomoc při 
hospodaření, osvojování si pracovních návyků, péči o dítě, vaření, 
jednání na úřadech, získávání dovedností při práci na počítači apod. 

Realizátor: Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna 
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Spolupráce: Město Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Ženy 20 

(k 30. 9. 2019) 
20 20 20 

Děti a mládež 32 
(k 30. 9. 2019) 

35 35 35 

Kapacita - lůžka 21 21 21 21 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 3 115 000,- 3 368 000,- 3 368 000,- 3 368 000,- 
Státní rozpočet 0,- 0,- 0,- 0,- 
Příjmy od klientů 320 000,- 350 000,- 350 000,- 350 000,- 
Město J. Hradec 888 278,- 1 126 278,- 1 126 278,- 1 126 278,- 
IP projekt 1 891 722,- 1 891 722,- 1 891 722,- 1 891 722,- 
Ostatní 15 000,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění azylového bydlení pro matky s dětmi. Počet pracovníků 

v přímé péči je 5,1 úvazku.  
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.6. Zachování služeb Rodinné poradny (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Od 1.1.2015 Město Jindřichův Hradec zřídilo organizační složku 
města Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna. Tímto došlo ke 
sloučení dvou stávajících služeb Domova pro matky s dětmi (azylový 
dům ve smyslu §57) a Rodinné poradny (odborné sociální poradenství 
ve smyslu §37), která byla do 31.12.2014 registrována pod názvem 
Manželská a předmanželská poradna a jejímž zřizovatelem byl 
Jihočeský kraj. 
Rodinná poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám 
v těžké životní krizi, dále krizi předmanželské, manželské, rodinné a 
porozvodové. Jednou ze základních činností rodinné poradny je 
psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika. Poradenství je 
poskytováno bezplatně, bez dalších doporučení a konzultace. 
Od 1.1. 2016 jsou poskytovány služby Rodinné poradny na adrese 
Janderova 147, Jindřichův Hradec (budova Úřadu práce), 3. patro. 
Doba poskytování služeb 
Hodiny pro veřejnost 
Pondělí   7.30 – 11.30 hod.         12.00 – 17.00 hod. 
Úterý      7.30 – 11.30 hod.         12.00 – 15.30 hod. 
Středa     7.30 – 11.30 hod.         12.00 – 16.30 hod. 
Čtvrtek   7.30 – 11.30 hod.         12.00 – 14.00 hod. 
Pátek      7.30 – 11.30 hod 

Realizátor: Domov pro matky s dětmi a Rodinná poradna 
Spolupráce: Město Jindřichův Hradec 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti a mládež do 18 let 69 

(k 30. 9. 2019) 
70 70 70 

Muži a ženy 241 
(k 30. 9. 2019) 

260 260 260 
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Počet konzultací 729 
(k 30. 9. 2019) 

1 000 
 

1 000 1 000 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 960 000,- 1 120 000,- 1 120 000,- 1 120 000,- 
Státní rozpočet 717 000,- 805 000,- 805 000,- 805 000,- 
Město J. Hradec 243 000,- 315 000,- 315 000,- 315 000,- 
Výstupy: Zajištění odborného sociálního poradenství, které je zaměřeno na 

osoby v těžké životní krizi, dále krizi předmanželské, manželské, 
rodinné a porozvodové. Počet úvazků v přímé péči v ORP J. Hradec 
je 1,4.  

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.7. Zachování služeb krizové pomoci THEIA (§60) 

Charakteristika 
aktivity: 

Na území ORP J. Hradec poskytuje službu krizové pomoci THEIA – 
krizové centrum o.p.s. 
Služba krizové pomoci je poskytována ambulantní formou dle potřeb 
klientů, v souladu s jejich požadavky a standardy kvality pro 
poskytování služeb. 
Služby nabízí a poskytují krizovou intervenci a psychosociální 
poradenství, které vedou k poskytnutí včasné ambulantní pomoci 
v obtížných životních situacích. 
Protože vzniklá krizová situace vždy ovlivňuje celý rodinný systém, 
pracuje se s celou rodinou (otec, matka, sourozenci) a pomáhá se tak 
celému rodinnému systému, vč. širší rodiny, pokud to situace 
vyžaduje. 
Krizové centrum je tak místem včasné, bezplatné, diskrétní a odborné 
pomoci. 
Dopady aktivity (poskytované služby): 

• krizová intervence (okamžitá pomoc při řešení krizové 
situace), 

• pomoc osobám v krizi, obětem násilí, trestné činnosti, 
obchodu s lidmi a osobám komerčně zneužívaným v orientaci 
se ve svých právech a pomoc s prosazováním jejich zájmů a 
eliminace dopadů na jejich okolí, 

• vzdělávání odborné veřejnosti. 
Nejčastěji se jedná o situace spojené s: 

• oběťmi trestné činnosti vč. domácího násilí, 
• rozvodem či odchodem partnera, 
• ztrátou zaměstnání a dalších krizových situací, 
• úmrtím v rodině (oběti nehod, účastníci nehod, sebevraždy 

atd.), 
• onemocněním sebe či blízkých (závažná zdravotní 

onemocnění), 
• výchovnými problémy a poruchami chování. 

Realizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s. 
Spolupráce: Zejména MěÚ J. Hradec a další registrovaní poskytovatelé 

sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby v krizi 80 90 90 100 
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Oběti trestné činnosti 
(vč. obětí domácího 
násilí) 

20 25 25 30 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

175 000,- 185 000,- 190 000,- 200 000,- 

Státní rozpočet 100 000,- 110 000,- 110 000,- 120 000,- 
Město J. Hradec 20 000,- 20 000,- 25 000,- 25 000,- 
Ostatní 55 000,- 55 000,- 55 000,- 55 000,- 
Výstupy: Zajištěná krizová pomoc. Počet úvazků v přímé péči je 0,15.  
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.8. Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství se 
zaměřením na dluhovou a právní problematiku THEIA (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Sociální poradenství zahrnuje: 
a) základní sociální poradenství, 
b) odborné sociální poradenství, 
c) fakultativní činnost. 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální 
poradenství je základní činností při poskytování všech druhů 
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni tuto 
činnost zajistit. 
Odborné sociální poradenství je poskytované ambulantní formou se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin. 
Vzhledem k poptávce ze strany cílové skupiny je stále žádanější a 
potřebnější pomoc v problematice zadlužení a předlužení klientů a 
v oblasti právní problematiky. 
Na území SO ORP tuto službu poskytuje THEIA – krizové centrum 
o.p.s., které pomáhá klientům s řešením výše uvedených oblastí. Ve 
svém týmu má i právníka, kdy jeho služby jsou poskytovány na 
základě indikace. 
Součástí aktivity je i zvýšení vzdělávání v oblasti zejména dluhové 
problematiky, a to odborné i široké veřejnosti. Jako formy tohoto 
vzdělávání budou realizovány: 

• akreditované vzdělávací kurzy pro pracovníky v oblasti 
sociálních služeb, 

• edukační články určené pro širokou veřejnost. 
V roce 2016 došlo k rozšíření ambulantních hodin této služby, na 
základě nedostačující kapacity stávajícího harmonogramu. 
V rámci fakultativní činnosti se věnujeme pomoci klientům při 
oddlužení. Jsme akreditovanou organizací pro tuto pomoc (v souladu 
s novelou insolvenčního zákona z 1. 7. 2017). Pro klienty jsou tyto 
fakultativní činnosti poskytovány bezúplatně (hrazen z projektu 
ESF). 

Realizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s. 
Spolupráce: Zejména MěÚ J. Hradec a další registrovaní poskytovatelé sociálních 

služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Počet klientů 190 200 200 210 
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Počet intervencí 950 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

415 000,- 420 000,- 430 000,- 445 000,- 

Státní rozpočet 321 000,- 325 000,- 330 000,- 340 000,- 
Město JH 50 000,- 55 000,- 55 000,- 60 000,- 
Ostatní 40 000,- 40 000,- 45 000,- 45 000,- 
Výstupy: Zajištění odborného sociálního poradenství se zaměřením na 

dluhovou a právní problematiku. Počet úvazků pracovníků v přímé 
péči je 0,6. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.9. Zachování terénního programu ROZKOŠE bez RIZIKA, z.s. 
(dále R-R) (§69) 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní program R-R funguje na území ORP Jindřichův Hradec od 
roku 1998. Od roku 2005 pravidelně kontaktují sexuální pracovnice 
náš tým (sociální pracovnice a zdravotní sestra). Cílem terénního 
programu je tyto ženy aktivně vyhledávat s nabídkou našich služeb – 
základní a odborné sociální poradenství, zdravotní služby, distribuce 
preventivních materiálů a ochranných prostředků. Monitorujeme 
prostituční scénu (klubovou, pouliční, internetovou), poskytujeme 
online a offline poradenství v rámci internetové poradny. R-R je 
rovněž nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologie.  V rámci 
terénního programu odkazujeme na Poradenské centrum 
R-R České Budějovice, které je spádové pro Jihočeský kraj. Zde 
nabízíme odborné sociální poradenství, bezplatnou terapii a 
kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce naším 
lékařem/lékařkou. 
Pořádáme akce pro veřejnost, např. testování na HIV zdarma, 
připravujeme besedy a přednášky. Věnujeme se výzkumné činnosti a 
připomínkování legislativy v oblasti prostituce. R-R je organizace 
s celostátní působností. Pověření k poskytování sociálních služeb 
vydalo MPSV. 

Realizátor: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 
Spolupráce: Jihočeský kraj, města a obce, NNO, zdravotnická zařízení, KHS JčK, 

NRL 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Sexuální pracovnice 25 25 25 25 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

180 000,- 210 000,- 210 000,- 210 000,- 

MPSV 180 000,- 210 000,- 160 000,- 160 000,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město J. Hradec 0,- 0,- 50 000,- 50 000,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
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Výstupy: Ochrana veřejného zdraví, zlepšovat postavení sexuálních pracovnic 
a snižovat rizika, která s sebou práce v sexbyznysu přináší. Udržení a 
zajištění služeb v rozsahu 0,2 úvazků pro rok 2019. Od roku 2020 a 
dále 0,25 úvazku v přímé péči na ORP Jindřichův Hradec. 

 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.10. Zachování nově vzniklého domova pro osoby se zvláštním 
režimem Kotva při strakonické nemocnici, z.s.  (§50) 

Charakteristika 
aktivity: 

Domov se zvláštním režimem byl založen v roce 2019 jako zcela nové 
zařízení z důvodu dlouhodobě nedostačující kapacity určené této 
cílové skupině. Své služby poskytuje v objektu bývalého infekčního 
a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. 

Služba je určena dvěma typům osob, které z důvodu zdravotní stavu 
a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby: a) 
osobám v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro 
dosavadní životní návyky, nebo způsob života, jenž vedou ke 
konfliktu se společností (závislosti), b) osobám s Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy demencí.  

Realizátor: Kotva při strakonické nemocnici, z.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Sociálně ohrožení 24 24 24 24 
Zdravotně postižení 28 28 28 28 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

MPSV     
Příjmy od klientů     
Město J. Hradec     
Ostatní     
Výstupy: Rozsah úvazků v tomto zařízení v přímé péči je 28,336. Finanční 

zdroje nejsou známy, jelikož se jedná o nové zařízení, které poskytuje 
své služby od 11/2019, kapacita je 24 a 28 lůžek. 

 
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozšíření nabídky služeb pro lidi ohrožené drogou a na 
drogách závislé 

Výchozí priorita: 
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

Poskytovatelem služeb pro osoby ohrožené závislostmi v celém 
okrese J. Hradec je Metha, z.ú. (odborné sociální poradenství) a 
Prevent 99, z.ú. (od 1.1.2019 terénní program). Poradna je 
z finančních důvodů otevřená pouze dva dny v týdnu. Od 1.1.2019 
dostupnost terénního programu na území ORP bude 8 hodin týdně. 
Pro primární prevenci školy využívají různé poskytovatele. 
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Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Rozšíření terénních služeb pro osoby ohrožené užíváním drog 
a na drogách závislé 

2.1.2. Vznik kontaktního centra 
Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1. Rozšíření terénních služeb pro osoby ohrožené užíváním drog 
a na drogách závislé 

Charakteristika 
aktivity: 

Záměr poskytovatele Prevent 99, z.ú. o rozšíření úvazku terénního 
programu v ORP Jindřichův Hradec. Od 1.1.2020 se plánuje 
rozšíření dostupnosti služby v ORP. Služba bude poskytována v J. 
Hradci, K. Řečici, N. Bystřici a N. Včelnici v celkovém rozsahu 
11,5 hodin přímé práce v terénu týdně.  

Realizátor: Prevent 99, z.ú. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
za Prevent 99, z.ú. 18 (Jihočeský 

streetwork 
PREVENT) 

25 (JSP) 30 (JSP) 35 (JSP) 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 915 200,- 

(JSP) 
1 500 000,- 

(JSP) 
1 650 000,- 

(JSP) 
1 800 000,- 

(JSP) 
Výstupy: Rozšíření nabídky terénních a ambulantních služeb pro osoby 

ohrožené užíváním drog a na drogách závislé. Navýšení počtu hodin 
v přímé péči za Prevent 99, z.ú. o 3,5  hodin týdně. Pokud budeme 
vycházet, že dojde k navýšení úvazků v síti sociálních služeb 
Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec, tak je plán rozšít 
služby v ORP JH. Tedy dostupnost služby bude 11,5 hodin přímé 
práce v terénu = 1,53 úvazku.  
Není důležitého kolika lidí se týká úvazek, protože JSP operuje na 
4 okresech, takže pokud to rozpočítáváme, tak každý pracovník má 
rozpočten úvazek v několika okresech či lokalitách. Co je 
podstatné, že dostupnost a úvazky vychází ze SPRSS Jihočeského 
kraje 2019-2021 (tj. celkem 2,6 úvazku).   

Číslo a název 
aktivity: 

2.1.2. Vznik kontaktního centra 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním kontaktního centra Jindřichův Hradec bude zkvalitnit 
život osobám ohroženým problematikou závislostí na 
Jindřichohradecku– a to prostřednictvím kontaktních a 
poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného zdraví, na 
snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se 
zneužíváním návykových látek a jiných závislostí. Cílovou 
skupinou zařízení budou osoby závislé a závislostmi ohrožené. 
Předpokládané poskytované služby: poradenství v oblasti Harm 
Reduction (zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním 
drog), kontaktní práce (navázání kontaktu s uživatelem služby a 
vytvoření komunikace založené na důvěře a otevřenosti - postupné 
budování důvěry uživatele služeb v zařízení či program a k 
možnosti využití odborné pomoci obecně), výměnný program 
sloužící jako prostředek našeho kontaktu s uživateli drog (výměna 
injekčních stříkaček a jehel, poskytnutí dezinfekce, filtrů, injekční 
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vody, kondomů,..), základní zdravotní ošetření , poradenství v 
oblasti hepatitid (žloutenek) typu B a C, viru HIV, pohlavních a 
pohlavně přenosných chorob,  orientační testování rizikových 
uživatelů drog (popř. jejich partnerů) na výskyt protilátek na vir 
HIV a žloutenek typu B, C z kapilární krve, případné odkazy klientů 
do zdravotnických zařízení (praktičtí lékaři, psychiatři, infekční 
odd., infekční ambulance, AIDS centra, nemocnice…), hygienický 
servis (sprcha a toalety pro uživatele služeb), poradenství v oblasti 
užívání drog a závislostí pro uživatele i jejich sociální okolí (rodiče, 
příbuzní, známí…), motivační trénink (usiluje o změnu, která 
povede nejen k bezpečnějšímu, ale také spokojenějšímu a 
úspěšnějšímu životnímu stylu klienta), krizová intervence + 
telefonická intervence (pomoc v krizi a těžkých životních 
situacích), zprostředkování detoxu a léčby závislostí, sociální práce           
(poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce, 
ubytování).   
Plánovaný průběh: 
Rok 2020 - zajištění financování a prostor – zařazení do základní 
sítě JČK. 
Rok 2021 - Formování týmu, úpravy a vybavení prostor, 
v průběhu druhého pololetí zahájení provozu. 
2022 – plný provoz 

Realizátor: Prevent 99 z.ú. 
Spolupráce: Metha, z.ú., Theia, Město J. Hradec 
Časový harmonogram: 2021 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

0,- 0,- 2 500 000,- 2 700 000,- 

Město J. Hradec 0,- 0,- 250 000,- 270 000,- 
Spoluúčast z obcí v 
ORP 

0,- 0,- 100 000,- 105 000,- 

Výstupy:  
 
Číslo a název 
opatření: 

2.2. Rozšíření nabídky služeb pro ženy bez domova 

Výchozí priorita: 
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

V rámci ORP Jindřichův Hradec evidujeme zvyšující se počet žen 
bez přístřeší, které nemají v nejbližším okolí možnost využít žádné 
ze sociálních služeb. Noclehárna sv. Antonína je určena pro muže 
bez přístřeší. Azylový dům v Políkně je určen pro matky s dětmi. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Vznik noclehárny pro ženy 

Číslo a název aktivity: 2.2.1. Vznik noclehárny pro ženy   

Charakteristika 
aktivity: 

Farní charita Jindřichův Hradec spolu s dalšími organizacemi a 
odborem sociálních věcí MěÚ J. Hradec evidují narůstající počet 
žen bez přístřeší, které se pohybují v Jindřichově Hradci. 
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Poslední sčítání osob bez přístřeší, které prováděl odbor sociálních 
věcí MěÚ J. Hradec přineslo zjištění, že se v J. Hradci během 8.-14. 
4. 2019, nachází tři ženy bez přístřeší. 
Farní charita Jindřichův Hradec v rámci odborného poradenství 
eviduje za rok 2018 tři ženy bez přístřeší a rok 2019 pět žen bez 
přístřeší. 
Vzhledem k omezenému počtu nocleháren určených pro ženy, které 
jsou většinou vytíženy, není kam tyto osoby odkazovat a jsou tedy 
nuceny setrvávat i nadále bez přístřeší. 

Realizátor: Farní charita Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Odbor sociálních věcí MěÚ J. Hradec 
Počet uživatelů služby: 2018 2019 2020 2021 

 3 5   
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
    550 000,- 
Výstupy: Rozšíření nabídky služeb pro ženy bez přístřeší. Předpokládaný 

počet úvazků na pracovníka v přímé péči v roce 2021 je 1,0 úvazku. 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.3. Vznik mobilní zdravotnické a poradenské ambulance 
 

Výchozí priorita: 
2. Rozvoj systému poskytovaných služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

Cílem aktivity je zřídit mobilní zdravotnické a poradenské centrum, 
které by v pravidelných intervalech dojíždělo do okresních měst, 
míst, kde se vyskytují lidé z cílové skupiny (nádraží, opuštěné 
domy, parky aj). 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.3.1 Mobilní zdravotnická a poradenská ambulance 

Číslo a název aktivity: 2.3.1. Mobilní zdravotnická a poradenská ambulance 

Charakteristika 
aktivity: 

Klientům by mělo být nabízeno zdravotní poradenství, základní 
zdravotní péče – ošetření, screeningové testování, doprovody do 
zdravotnických zařízení. Dále sociální poradenství ve spolupráci 
s NNO místně příslušné, základní potravinová pomoc. Bude se 
monitorovat prostředí, navazovat lidi na sociální služby. Bude se 
poskytovat základní ošetření s cílem prevence kožních onemocnění. 
Sociální pracovníci nemůžou suplovat zdravotní sestry. Cílové 
skupiny nejčastěji potřebují ošetření ran, oděrek, akutní ošetření – 
bércové vředy, zánětlivá onemocnění kůže – impetiga, svrab, vši, 
omrzliny nebo popáleniny. Z praxe je zřejmé, že tito lidé do 
zdravotnických zařízení nechtějí nebo nemohou docházet. 
V nemocnicích, popř. v lékařských ambulancích je nevidí rádi 
z důvodu podnapilého stavu, zápachu, popř. chování. Díky mobilní 
zdravotnické a poradenské ambulance by se základní zdravotní péče 
dostala i k lidem v sociálním vyloučení, snížil by se počet lidí 
s chronickým onemocněním kůže, snížil by se počet osob ve 
špatném zdravotním stavu docházejících do zdravotnických 
zařízení. Zároveň jde o ochranu veřejného zdraví, především v 
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souvislosti s pohlavně přenosnými infekcemi (HIV, syfilis, 
hepatitida B, C). 
Nemocnice ČB (jelikož je krajská a má smlouvy s pojišťovnami) 
poskytne ambulanci a zaměstnává zdravotní sestry. Ambulance by 
dojížděla př. v pondělí – Tábor, úterý – ČB, středa – Pí a ST, pátek 
– JH. Spolupráce s místními NNO by vypadla tak, že k ambulanci, 
sanitě přijdou sociální pracovníci, kteří budou vést rozhovory 
s klienty a mapovat potřeby, individuálně plánovat. Zdravotní 
poradenství a ošetření budou v kompetenci zdravotnické personálu. 
Ideální by byl lékař v sanitě. 

Realizátor:  
Spolupráce: zdravotnická zařízení – Nemocnice České Budějovice, NNO, SZÚ 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
lidé bez domova, 
uživatelé návykových 
látek, cizinci bez 
veřejného pojištění 

    

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
    550 000,- 

 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Zachování stávajících doprovodných opatření pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 

Výchozí priorita: 
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

Vedle registrovaných sociálních služeb poskytuje v J. Hradci své 
služby osobám ohroženým sociálním vyloučením Oblastní spolek 
Českého červeného kříže. Od roku 2003 zajišťuje fungování 
ošacovacího střediska. Tuto činnost vyvíjí nad rámec své běžné 
činnosti. 
THEIA – krizové centrum o.p.s. poskytuje akreditovanou právní 
pomoc obětem trestné činnosti v souladu se zákonem 45/2013 Sb. o 
obětech trestné činnosti. Rovněž poskytuje akreditovanou pomoc a 
poradenství v oblasti oddlužení (v souladu s novelou insolvenčního 
zákona). 

Aktivity vedoucí 
k naplnění 
opatření: 

3.1.1. Zachování aktivit Českého červeného kříže 
3.1.2. Zachování akreditované služby právní pomoci obětem trestné 

činnosti 
3.1.3. Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II – Město 

Jindřichův Hradec 
3.1.4. Potravinová a materiální pomoc prostřednictvím výdejny 

Samaritán při Farní charitě Jindřichův Hradec 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Zachování aktivit Českého červeného kříže 

Charakteristika 
aktivity: 

Kromě vlastní činnosti zajišťuje Oblastní spolek Českého červeného 
kříže v J. Hradci denní ošacovací středisko. Smyslem je pomoci 
sociálně slabým občanům, bezdomovcům, samoživitelům, rodinám 
s více dětmi a navrátilcům z výkonu trestu. Ti na základě doporučení 
MěÚ a OÚ dostávají ošacení zdarma. Do činnosti je zahrnuto i aktivní 
vyhledávání potřebných občanů, signalizování příslušným orgánům a 
zajištění bezodkladné pomoci. Sběr ošacení a jeho výdej je v jedné 
místnosti, která je pronajata OS ČČK J. Hradec. Dále tu je humanitární 
sklad pro lidi v nouzi, který slouží potřebným při mimořádných 
situacích, jako jsou povodně atd. Humanitární sklad je také pronajat 
OS ČČK J. Hradec. V humanitárním skladu jsou hygienické potřeby, 
čistící prostředky, ložní povlečení, deky a spací pytle. 
OS ČČK J. Hradec také pořádá různé volnočasové aktivity pro děti a 
seniory (besídky, dětské dny, 1 posezení se seniory, 4–6 přednášek za 
rok), kroužky první pomoci pro děti a mládež, ukázky první pomoci na 
základních školách atd. Okresní studijní střediska pro děti ze 
základních škol a letní rekondiční pobyt pro děti. Jednou ročně pořádá 
vánoční polévku pro bezdomovce z J. Hradec. 

Realizátor: OS ČČK Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Město J. Hradec, SDH, HZS, ZZP, Farní charita J. Hradec, BESIP 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Ošacovací středisko 
týdně 

12 14 16 17 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

63 500,- 65 000,- 66 500,- 66 500,- 

Státní rozpočet 0,- 0,- 0,- 0,- 
Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město J. Hradec 30 000,- 30 000,- 30 000,- 30 000,- 
Vlastní činnost 33 500,- 35 000,- 36 500,- 36 500,- 
Výstupy: Zajištění služeb denního ošacovacího střediska v Jindřichově Hradci. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Zachování akreditované služby právní pomoci obětem trestné 
činnosti 

Charakteristika 
aktivity: 

1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 
činů.  Smyslem tohoto zákona je zejména posílení pozice oběti v 
trestním řízení a její vyšší ochrana. Obětem umožňuje získání peněžité 
pomoci a upravuje vztahy mezi státem a subjekty, které služby pro tyto 
oběti budou poskytovat. Právní informace lze poskytovat na základě 
akreditace u Ministerstva spravedlnosti ČR. Tím je pro okres 
Jindřichův Hradec THEIA – krizové centrum o.p.s. Služby, které 
organizace poskytuje, spočívají zejména v pomoci se zajištěním práv 
oběti: 

• právo na poskytnutí odborné pomoci, a to i bezplatné, 
• právo na přístup k informacím, které se týkají trestného činu, 

jehož je obětí, 
• právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, 
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• právo na ochranu soukromí, 
• právo na ochranu před druhotnou újmou - např. zabránění 

kontaktu s pachatelem, 
• právo na peněžitou pomoc 

Aktivita je zaměřená na poskytování právních informací těmto obětem, 
jejich rodinným příslušníkům, blízkým nebo pozůstalým po obětech 
trestné činnosti. 

Realizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s. 
Spolupráce: PČR, Městská policie, PMS, SPOD, poskytovatelé sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Oběti trestné činnosti 50 50 50 50 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

140 000,- 145 000,- 150 000,- 155 000,- 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

120 000,- 125 000,- 130 000,- 135 000,- 

Příjmy od klientů 0,- 0,- 0,- 0,- 
Město JH 20 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění služby právní pomoci obětem trestné činnosti v ORP J. 

Hradec. Počet obětí, kterým budou poskytnuty právní informace. 
Číslo a název 
aktivity: 

3. 1. 3. Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II – 
Město Jindřichův Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Jindřichův Hradec je partnerem projektu Potravinová a 
materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeného finančními 
prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a 
ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci. 
Potravinová a materiální pomoc distribuovaná v rámci projektu je 
určena následujícím cílovým skupinám: 

• materiálně deprivované rodiny s dětmi 
osoby bez domova 
osoby ohrožené ztrátou bydlení 
neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou 
další osoby ve vážné sociální nouzi 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec 
Spolupráce: OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
výše uvedené osoby     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

MPSV- EU     
Příjmy od klientů     
Město J. Hradec     
Ostatní     
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Investice  
Výstupy: Zajištění potravinové a materiální pomoci potřebným osobám v ORP 

Jindřichův Hradec. 
Číslo a název 
aktivity: 

3. 1. 4. Potravinová a materiální pomoc prostřednictvím výdejny 
Samaritán při Farní charitě Jindřichův Hradec 

Charakteristika 
aktivity: 

Farní charita Jindřichův Hradec již dlouhodobě poskytuje v rámci 
svých fakultativních služeb potravinovou, hygienickou a materiální 
pomoc osobám, které se ocitly v materiální nouzi. 
Prvotní oblast, pomocí které může „Samaritán“ pomáhat osobám 
v nouzi, je díky dárcovství. V průběhu roku mohou klienti využít darů 
oblečení a bot (pro děti i dospělé), ale také věcí jako je: povlečení, 
prostěradla, ručníky, nádobí, hračky, kočárky, dětské sedačky, 
spacáky, karimatky, trvanlivé potraviny, drogerie, knihy aj. Občasně 
je možné zajistit materiální pomoc formou darování větších věcí jako 
jsou postele, skříně, lednice apod. 
Farní charita je dále od roku 2017 zapojena do projektu Potravinová a 
materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeného finančními 
prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a 
ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci. 
Pomoci využívají především následující cílové skupiny: 

• rodiny a jednotlivci, které se ocitli v materiální nouzi, kterou 
nejsou v danou chvíli schopni řešit vlastními silami 
osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení 

• osoby v akutní nouzi 
Vzhledem k poskytování terénních služeb Farní charitou jsme schopni 
poskytnout materiální pomoc po celém ORP Jindřichův Hradec. 
Výdejna Samaritán je otevřena ve: 

středu, čtvrtek a pátek od 9 do 11 hodin. 
Mimo tyto termíny je výdej možný pouze v akutní nouzi a to na 
základě posouzení situace sociální pracovnicí. 
Výdej má svá pravidla a to, jak skrze omezení např. skrze četnost 
výdeje (jednou za měsíc, nejedná-li se o situaci akutní krize), množství 
odebraných věcí. 
Novým pravidlem pro opakovaný výdej je spolupráce na řešení 
situace. Nemusí se jednat o přímou spolupráci pouze s Farní charitou, 
ale i s dalšími poskytovateli sociálních služeb. 

Realizátor: Farní charita Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Odbor sociálních věcí MěÚ Jindřichův Hradec, FOKUS Tábor, z. s., 

ČČK Jindřichův Hradec, Římskokatolická farnost-proboštství 
Jindřichův Hradec, Českobratrská církev evangelická v Jindřichově 
Hradci aj. 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Jednotlivců a rodin 46 50 50 50 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
 42 000,- 80 000,- 80 000,- 80 000,- 
Výstupy: Zajištění potravinové a materiální pomoci potřebným osobám v ORP 

Jindřichův Hradec. 
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Číslo a název 
opatření: 

3.2. Rozšíření nabídky sociálního bydlení pro občany v tísni 

Výchozí priorita: 
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

V Jindřichově Hradci je 166 bytů, které jsou vedeny jako byty pro 
osoby v tísni.  Celkový počet bytů ve vlastnictví města Jindřichův 
Hradec je 739 bytů. Za poslední dva roky bylo na tyto byty podáno 
50 žádostí, přitom se ročně přiděluje cca 5–6 bytů. OSV při MěÚ 
Jindřichův Hradec i jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 
registrují několik desítek rodin, které bytovou problematiku řeší a 
byly by vhodnými nájemci městského bytu. 
V Jindřichově Hradci je také několik ubytoven, kde jsou lidi závislí 
na dávce doplatku na bydlení: 
• Turistická ubytovna Služby města J. Hradec s.r.o., Jarošovská 743 

– kapacita 102. 
Ubytovna na sídl. Vajgar 532/III, Jindřichův Hradec (tzv. bývalá 
nemocniční ubytovna) – 56 bytů. 
Nájemní byty, Otín 69, Jindřichův Hradec (bývalá ubytovna), lidé zde 
získávají nájemní smlouvu a trvalé bydliště. 
Nájemní byty, Beruška JH s.r.o., Miřiovského 1303 (bývalá 
ubytovna) změnila pravidla a nyní nabízí nájemní smlouvu. 

 
Úřad práce ČR, KoP Jindřichův Hradec vyplácí průměrně měsíčně 50 
doplatků na bydlení (data k 31.10.2019), 17 doplatků na bydlení je 
vypláceno do nestandardní formy bydlení – ubytovny, azylové domy, 
sociální služby. 33 doplatků na bydlení je vypláceno do standardní 
formy bydlení – vlastnická forma, nájem, podnájem. Doplatků na 
bydlení je vypláceno méně do nestandartní formy bydlení oproti 
předchozím rokům. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Jindřichův Hradec v březnu 2017 zahájilo realizaci projektu 
Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci (Prioritní osa OPZ: „2 
– Sociální začleňování a boj s chudobou“). 
Cílem a účelem projektu je zanalyzování situace v oblasti bydlení a 
cílových skupin. Na základě zjištěných dat bude navržena Lokální 
koncepce sociálního bydlení v Jindřichově Hradci a budou vytvořeny 
podpůrné metodiky. Dojde k pilotáži nastaveného systému sociálního 
bydlení prostřednictvím realizace sociální práce s osobami z cílové 
skupiny osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním 
vyloučením, kterou realizují dvě nové pracovnice projektu. Následně 
bude pilotáž systému sociálního bydlení ověřena. Dále bude v rámci 
projektu probíhat informační kampaň a aktivní spolupráce s MPSV. 
Projekt bude ukončen v měsíci únoru 2020. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec 
Spolupráce: OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb 
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
výše uvedené osoby     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Výstupy: Výstupem je realizace klíčových aktivit. 

 
Číslo a název 
opatření: 

3.3. Zlepšování informovanosti v oblasti dluhové problematiky 

Výchozí priorita: 
3. Doprovodná opatření k sociálním službám pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Stručný popis 
opatření: 

V ORP J. Hradec, stejně jako v celé ČR neustále narůstá počet 
zadlužených a předlužených lidí. Poskytovatelé poradenství v této 
oblasti se setkávají s velmi špatnou informovaností o této 
problematice jak mezi klienty, tak ale i mezi ostatními pracovníky 
v sociální sféře. Špatná informovanost je navíc často kombinována 
s nízkou mírou ochoty si problém připustit a také ho řešit. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.3.1. Série článků o dluhové problematice v místním tisku 
3.3.2. Semináře pro pracovníky v sociální oblasti 
3.3.3. Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci 

Číslo a název 
aktivity: 

3.3.1. Série článků o dluhové problematice v místním tisku 

Charakteristika 
aktivity: 

V Jindřichohradeckém zpravodaji vyjde série článků, která bude na 
konkrétních případech popisovat různé případy zadluženosti a 
způsoby řešení tohoto problému. V článku budou uvedeny i kontakty 
na organizace, které mohou v této oblasti pomoci. 

Realizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s., ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s., Farní 
charita Jindřichův Hradec 

Spolupráce:  
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
čtenáři 4 000 4 000 4 000 4 000 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zlepšení informovanosti o možnostech řešení dluhů mezi širokou 

veřejností. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.2. Semináře pro pracovníky v sociální oblasti 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci aktivit posilujících prevenci v oblasti dluhové problematiky 
jsou naplánovány kurzy a besedy, zaměřené na zvýšení 
informovanosti v této problematice. V předchozím období bylo 
zrealizováno vzdělávání sociálních pracovníků. V rámci dalších 
plánovaných projektů by bylo vzdělávání rozšířeno na další cílové 
skupiny. Jedná se zejména o další pracovníky, kteří se při výkonu své 
činnosti se zadluženými klienty mohou setkat. Dále se jedná o 
veřejnost a zájemce ze stran veřejnosti. Kurz a plánované besedy si 
kladou za cíl seznámit se základy problematiky zadluženosti a 
předluženosti. 

Realizátor: THEIA – krizové centrum o.p.s. 
Spolupráce:  
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Účastníci seminářů dle zájmu dle zájmu dle zájmu dle zájmu 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem dle potřeby dle potřeby dle potřeby dle potřeby 
Výstupy: Zlepšení informovanosti pracovníků v oblasti sociálních služeb o 

dluhové problematice. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.3. Bezplatná insolvenční poradna v J. Hradci 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Jindřichův Hradec spolu s českobudějovickým soudem, 
probační službou, advokátní komorou a spolkem insolvenčních 
správců otevřelo pro zadlužené lidi bezplatnou insolvenční poradnu 
v Jindřichově Hradci. Slouží občanům, kteří nezvládají splácet své 
dluhy, dozvědí se zde, jak je možné řešit jejich situaci, jak postupovat 
v případě osobního bankrotu apod. 

Realizátor: Město Jindřichův Hradec, českobudějovický soud, probační služba, 
advokátní komora a spolek insolvenčních správců 

Spolupráce: OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
výše uvedené osoby 30 30 30 30 
Časový 
harmonogram: 

2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

MPSV     
Příjmy od klientů     
Město J. Hradec     
Ostatní     
Investice  
Výstupy: Zajištění odborného poradenství zaměřeného na dluhovou 

problematiku. 
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SLUŽBY V KARDAŠOVĚ ŘEČICI 
 

Složení pracovní skupiny  
Bouzar Antonín - SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi 
Dvořáková Věra - město Kardašova Řečice 
Mgr. Bc. Havlová Božena - Metha, z.ú. 
Jandová Jana – MŠ Kardašova Řečice 
Nohava Petr - obec Pluhův Žďár 
Bc. Podzimek Kamil - Prevent 99 z.ú. 
Bc. Semerádová Dagmar - Mateřská škola Pluhův Žďár 
Vobořilová Zuzana - Pečovatelská služba Ledax o.p.s., Středisko Jindřichův Hradec 
Mgr. Vyhlídková Dagmar - Základní škola Kardašova Řečice 
Mgr. Píchová Karolína, DiS. - Farní charita Jindřichův Hradec 
Bc. Šimonová Libuše - Farní charita Jindřichův Hradec 

 
Přehled opatření a aktivit 
 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb v Kardašově Řečici 

1.1.1. Zachování činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s. (§ 40) 
1.1.2. Zachování činnosti SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi (§ 40) 

2.1. Rozvoj systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici 
 2.1.1. Realizace terénního programu Prevent 99 z.ú. (§ 69) 
3.1. Sociální bydlení v Kardašově Řečice 

3.1.1. Zachování nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
3.1.2. Postupná rekonstrukce bytů v domě v č.p. 346 Lažany, Kardašova Řečice 

3.2. Rozvoj aktivit pro děti a mládež 
3.2.1. Asistent pedagoga v ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici 
3.2.2. Hledání možností zřízení veřejného koupaliště  
3.2.3. Podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení – Metha, z.ú. 
3.2.4. Celková obnova školní zahrady Mateřské školy Pluhův Žďár a vytvoření 

nového víceúčelového hřiště pro veřejnost   
3.3. Odstraňování architektonických bariér v Kardašově Řečici 

3.3.1. Postupné opravy a budování chodníků v Kardašově Řečici 
 
 
Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb v Kardašově Řečici 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici 
Stručný popis 
opatření: 
 

V Kardašově Řečici působí dvě registrované sociální služby v oblasti 
péče o seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se  o 
pečovatelské služby, které jsou poskytovány v domě s pečovatelskou 
službou a také v dalších domácnostech klientů v celé Kardašově 
Řečici. Služba je zaměřena převážně na seniory. Pečovatelská služba 
je určena také dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického onemocnění nebo postižení a rodinám 
v případě narození trojčat. 
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Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s. (§ 40) 
1.1.2. Zachování činnosti SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi 

(§ 40) 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Zachování činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s. (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti: 
− pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
− pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
− poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
− pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
− zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. 
Služba se poskytuje na základě smlouvy, ve vymezeném čase 
v domácnosti osoby, která si je z důvodu snížené soběstačnosti 
nemůže sama zajistit. Pracovní doba je denně od 7:00 do 18:00 hod. 
Služba je poskytována také v DPS Zámeček.  

Realizátor: Pečovatelská služba Ledax, o. p. s. 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 1 1 1 1 
senioři 10 12 12 12 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 339 000,- 347 000,- 347 000,- 347 000,- 
Státní rozpočet 167 000,- 170 000,- 170 000,- 170 000,- 
Příjmy od klientů 132 000,- 135 000,- 135 000,- 135 000,- 
Obec K. Řečice, 
Višňová, Pleše, 
Doňov, Pl. Žďár 

40 000,- 42 000,- 42 000,- 42 000,- 

Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zajištění pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením na území: Kardašova Řečice, Višňová, Pleše, Doňov, 
Pluhův Žďár. Počet úvazků pracovníků v přímé péči za ORP J. 
Hradec je uveden ve službách pro seniory u této aktivity. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Zachování činnosti SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi 
(§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem je poskytovat pečovatelskou službu v rámci celého 
mikroregionu Řečicko (4 místní části - Řehořinky, Nítovice, Plasná, 
Mnich), dále okolní obce Pleše, Záhoří, Újezdec, Doňov, Višňová, 
Dírná, Samosoly, Vícemil, Pluhův Žďár, Mostečný, Pohoří, Klenov. 

Realizátor: SLUNCE, Pečovatelská služba, Bouzarovi, Palackého 549, 
Kardašova Řečice. 
Od 1.1.2020 dojde ke změně názvu organizace – SLUNCE, 
Pečovatelská služba s.r.o. 

Spolupráce:  Městský úřad Kardašova Řečice 
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Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se zdravotním 
postižením 

5 5 5 5 

Senioři 50 50 50 50 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 450 000,- 450 000,- 450 000,- 450 000,- 
JčK 27 000,- 27 000,- 27 000,- 27 000,- 
Příjmy od klientů 460 000,- 460 000,- 460 000,- 460 000,- 
Město Kardašova 
Řečice 

181 113,- 181 113,- 181 113,- 181 113,- 

Okolní obce 19 200,- 19 200,- 19 200,- 19 200,- 
Výstupy: Pomoc a podpora seniorům a osobám se zdravotním postižením 

v jejich přirozeném prostředí. Cílem je spokojenost klientů 
s poskytovanou sociální službou. Počet úvazků v přímé péči je 1,95 
(od 1.1.2020 je plánováno zvýšení úvazků na 2,1). 

 
 
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozšíření nabídky služeb v Kardašově Řečici 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb v Kardašově Řečici 
Stručný popis 
opatření: 
 

Terénní program v Kardašově Řečici od 1.1.2019 zajišťuje 
organizace Prevent 99 z.ú. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Realizace terénního programu Prevent 99 z.ú. (§ 69) 

Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1. Realizace terénního programu Prevent 99 z.ú. (§ 69) 

Charakteristika 
aktivity: 

Jedná se o aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek, dětí a 
mládeže ohrožených závislostí s cílem předávání informací o 
nebezpečnosti užívání drog, snižování a eliminování negativních 
dopadů spojených s užíváním návykových látek a ochrany veřejného 
zdraví. 
Od 1.1.2019 terénní program Jihočeský streetwork Prevent pravidelně 
poskytuje své služby, vždy dvojicí terénních pracovníků v Kardašově 
Řečici v celkovém rozsahu 1 hodina přímé práce týdně. 

Realizátor: Prevent 99 z.ú. 
Spolupráce: Městský úřad Kardašova Řečice, ÚP ČR, OSPOD, lékaři, léčebny, 

PMS, THEIA 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Počet klientů služby 
K. Řečice 

8 10 10 10 

Počet kontaktů s 
klienty 

113 120 120 120 

Počet výměn inj. setů 164 200 200 200 
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Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

915 200,- 1 500 000,- 1 650 000,- 1 815 000,- 

Státní rozpočet 915 200,- 1 486 014,- 1 636 014,- 1 799 615,- 
Ostatní – Kardašova 
Řečice 

0,- 13 986,- 13 986,- 15 385,- 

Investice Pro zajištění služby je nutné zakoupení nového služebního vozidla. 
Komentář Uvedené plánované náklady pokrývají ORP Jindřichův Hradec a jsou 

výsečí z celkového rozpočtu Jihočeského streetworku PREVENT. 
Plánovaný celkový rozpočet Jihočeského streetworku PREVENT pro 
rok 2020 je ve výši 9 987 824,-Kč. Pro Kardašovu Řečici je částka 
kalkulována podle koeficientu krajského koordinátora dle počtu 
obyvatel. Částka na rok 2020 činí 13 986,-Kč. 

Výstupy: Realizace terénního programu. Počet úvazků pracovníků v přímé péči 
za ORP J. Hradec je uveden ve službách pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením u této aktivity. 

 
 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Sociální bydlení v Kardašově Řečici 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici 
Stručný popis 
opatření: 
 

Dům s pečovatelskou službou (č.p. 478) byl vystavěn v roce 2003. 
V domě je 32 bytových jednotek. Převládají byty typu 1+0, ale je zde 
i několik v členění 1+1. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou 
včetně elektrického sporáku a digestoře, dále pak vestavěnými 
skříněmi, v koupelně sprchovým koutem nebo vanou, kde pro ohřev 
teplé vody slouží elektrické boilery. Bytový dům je vytápěn 
teplovodem. Základní podmínkou pro přidělení bytu v tomto domě je 
pobírání invalidního nebo starobního důchodu, bezdlužnost a 
soběstačnost žadatele, přihlášení k trvalému pobytu v Kardašově 
Řečici a podání žádosti včetně lékařské zprávy vyplněné obvodním 
lékařem ke schválení radě města Kardašovy Řečice. 
Město také vlastní polovinu domu č.p. 346 Lažany, Kardašova 
Řečice. Jedná se o dům se 14 bytovými jednotkami, které mají 
sníženou kvalitu bydlení. Město Kardašova Řečice plánuje 
v dlouhodobém výhledu postupnou rekonstrukci výše uvedených 
bytových jednotek. 
Město také uvažuje o rekonstrukci bytové jednotky na adrese ul. 
Palackého 365, Kardašova Řečice. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Zachování nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

3.1.2. Postupná rekonstrukce bytů v domě v č.p. 346 Lažany, 
Kardašova Řečice 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Zachování nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Charakteristika 
aktivity: 

Tato kombinace sociálního (a bezbariérového) bydlení a pečovatelské 
služby umožňuje seniorům zůstat ve svém vlastním bytě v okamžiku, 
kdy ve svém původním domě by už nemohli zůstat, např. kvůli 
problematickému topení či bariérám. Částečně soběstační senioři tak 
nemusí opouštět známé město a odcházet do nesrovnatelně dražších 
domovů pro seniory. Cílem je zachování tohoto typu bydlení pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Realizátor: město Kardašova Řečice 
Spolupráce: - 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Výstupy: Zachování sociálních bytů pro seniory. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Postupná rekonstrukce bytů v domě v č.p. 346 v ul. Lažany, 
Kardašova Řečice 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Kardašova Řečice vlastní polovinu domu č.p. 346 v ul. Lažany, 
Kardašova Řečice. Jedná se o dům se 14 bytovými jednotkami se 
sníženou kvalitou bydlení a špatnými hygienickými poměry, neboť 
některé byty nemají ani vlastní sociální zařízení. V těchto bytech 
bydlí jak jednotlivci, tak rodiny s nezletilými dětmi. Tento dům má 
některé znaky sociálně vyloučené lokality, neboť zde žijí lidé 
s nízkými příjmy, mnoho z nich je závislých na dávkách pomoci 
v hmotné nouzi nebo na dávkách ze systému státní sociální podpory. 
Je zde také výskyt rizikových forem chování např. závislost na 
návykových látkách. 
Město Kardašova Řečice plánuje v dlouhodobém výhledu postupnou 
rekonstrukci výše uvedených bytových jednotek. 

Realizátor: město Kardašova Řečice 
Spolupráce: - 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Výstupy: Zlepšení bytových a sociálních podmínek v bytových jednotkách na 

výše uvedené adrese. 
 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.2. Rozvoj aktivit pro děti mládež i dospělé 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici 
Stručný popis 
opatření: 
 

Základní školu v Kardašově Řečici navštěvuje 274 žáků, z toho 63 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V Mateřské škole 
v Kardašově Řečici je také několik dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Cílem tohoto opatření je podpora a pomoc při vzdělávání 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím 



166 
 

asistenta pedagoga. Funkce asistenta pedagoga je systémovým 
vyrovnávacím a podpůrným opatřením, jehož cílem je poskytnout v 
případě potřeby dětem, žákům a studentům se speciálními 
vzdělávacími potřebami účinnou a efektivní pomoc zaměřenou na 
zvýšení jejich školní úspěšnosti v hlavním vzdělávacím proudu. 
V Kardašově Řečici probíhá celá řada volnočasových aktivit pro děti 
a mládež, které mají významný preventivní dopad.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění 
opatření: 

3.2.1. Asistent pedagoga v ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici 
3.2.2. Hledání možností zřízení veřejného koupaliště 
3.2.3. Podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení – 

Metha, z.ú. 
3.2.4. Celková obnova školní zahrady Mateřské školy Pluhův Žďár a 

vytvoření nového víceúčelového hřiště pro veřejnost   
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Asistent pedagoga v ZŠ a MŠ v Kardašově Řečici 

Charakteristika 
aktivity: 

Rozsah a závažnost speciálních vzdělávacích potřeb žáka je důvodem 
k jeho zařazení do režimu speciálního vzdělávání, které bude 
realizováno formou integrace a práce s pomocí asistenta pedagoga. 
Asistent pedagoga pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při 
výchovné a vzdělávací činnosti, poskytuje pomoc při komunikaci se 
žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. 
Podporuje žáky při přizpůsobení se školnímu prostředí, při výuce a při 
přípravě na výuku a představuje pomoc žákům s těžkým zdravotním 
postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích 
pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do 
školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání. V MŠ jsou 2 asistenti a 
v ZŠ je 6 asistentů pedagoga. 

Realizátor: ZŠ a MŠ Kardašova Řečice 
Spolupráce: PPP, SPC, OSPOD 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti se speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 

63 65 65 65 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Ostatní     
Výstupy: Zajištění funkce asistenta pedagoga. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.2. Hledání možností zřízení veřejného koupaliště 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem je zřídit koupaliště pro obyvatele města. V horkých letních 
měsících postrádají obyvatelé města Kardašova Řečice možnost 
koupání. Místní rybníky mají vodu znečištěnou a nevhodnou ke 
koupání. Řada z nich je využívaná jako rybníky chovné. Nejbližší 
koupaliště jsou vzdálená 12km a jsou za poplatek, a tak jsou řadě 
místních obyvatel nedostupná. Pokud jsou prognózy na další velmi 
horká a suchá léta pravdivá, je nanejvýš důležité tuto situaci vyřešit. 
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V roce 2016 probíhala anketa, kde občané zvolili možnost koupaliště 
formou biotopu, v současné chvíli se hledá vhodný prostor.  

Realizátor: město Kardašova Řečice 
Spolupráce:  
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

     
     
Časový harmonogram: 2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice  

Výstupy:  

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.3. Podpora specifické prevence pro školy a školská zařízení – 
Metha, z.ú. 

Charakteristika 
aktivity: 

Udržení a finanční zajištění certifikované služby Specifické primární 
prevence. Všeobecná a selektivní primární prevence pro školy a 
školská zařízení, semináře pro pedagogy, osvěty pro veřejnost. Cílem 
je předcházení rizikovému chování mládeže v oblasti závislostního 
chování (adiktologie), oddálit experimentování s návykovými látkami, 
popř. vyloučit užívání vůbec, prevence kriminality, výchova a 
vzdělávání ke zdravému životnímu stylu.  
Cílová skupina: školní mládež, pedagogové a rodiče 
Poskytované služby: 
• Pro žáky základních a středních škol přednášky, besedy, práce 

s třídním kolektivem. 
• Vzdělávání a osvěty pro pedagogy a veřejnost 

Realizátor: Metha, z.ú. 

Spolupráce: Základní  škola v K. Řečici, rodiče, pedagogové, veřejnost 

Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

děti 60 30 60 60 
dospělí 34 50 50 50 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

260 000,- 260 000,- 260 000,- 260 000,- 

Státní rozpočet 120 000,- 120 000,- 120 000,- 120 000,- 
Ostatní 140 000,- 140 000,- 140 000,- 140 000,- 
Výstupy: Podpora a udržení programu primární prevence pro základní školu 

v K. Řečici. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.2.4. Celková obnova školní zahrady Mateřské školy Pluhův Žďár a 
vytvoření nového víceúčelového hřiště pro veřejnost   

Charakteristika 
aktivity: 

U Mateřské školy v Pluhově Žďáru se nachází hřiště, které slouží jak 
mateřské škole, tak i zároveň veřejnosti. Z tohoto důvodu jsou tu 
nainstalované nejen prvky pro předškolní děti, ale rovněž i pro děti 
staršího školního věku. V současnosti mateřská škola využívá 
pozemek nejen obce, ale také parcelu Zemědělského družstva Pluhův 
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Žďár. Ve stodole družstva jsou uskladněny hračky MŠ na venkovní 
použití. Na zahradě není dostatečně zajištěna bezpečnost dětí. Je to 
především právě kvůli nevyřešenému oplocení hřiště. Na pozemku 
družstva je často brána otevřená, aby mohlo do kuchyně přijíždět 
zásobování, zaměstnanci ZD tudy chodí na oběd, předseda družstva 
zde parkuje svůj vůz. Děti mají na tuto část zahrady volný přístup. 
V zahradním domečku často nacházíme nedopalky cigaret, někdy i 
v dalších částech zahrady. Na jaře 2018 se zde ve večerních hodinách 
udál incident, který vyšetřovala Policie ČR. 
Cílem je vymezit, oplotit a zabezpečit pozemek školní zahrady.  
Vytvořit zde hrací prvky určené jen pro předškolní děti. Vstup na 
zahradu bude umožněn veřejnosti jen v rámci společných akcí.  
Pro veřejnost vybudovat hřiště, které bude sloužit jako účelová plocha 
pro celoroční volnočasové pohybové aktivity dětí a místo setkávání 
juniorů a seniorů.  
Hlavním přínosem projektu by bylo zlepšení občanské vybavenosti 
obce Pluhův Žďár a zároveň zlepšení podmínek pro trávení volného 
času dětí, jejich rodičů a prarodičů. 

Realizátor: Obec Pluhův Žďár 
Spolupráce: Mateřská škola Pluhův Žďár, Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, SDH 

Pluhův Žďár 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

     
     

Časový 
harmonogram: 

2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
     

Výstupy: Zlepšení občanské vybavenosti obce Pluhův Žďár a zlepšení 
podmínek pro trávení volného času dětí, jejich rodičů a prarodičů. 
Vytvoření bezpečné školní zahrady pro Mateřskou školu Pluhův Žďár. 

 
 

Číslo a název opatření: 
3.3. Odstraňování architektonických bariér v Kardašově      

Řečici 
Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám v Kardašově Řečici 
Stručný popis opatření: 
 

V Kardašově Řečici postupně dochází k odstraňování 
architektonických bariér. I přesto jsou stále některé budovy 
nepřístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Problémem jsou také chodníky. Staré chodníky nemají nájezdy a 
nové zase mají hluboké žlábky pro odvod vody z okapů. 
Chodníky také často chybí. Bariéry znesnadňují život nejen 
vozíčkářům, ale i starším osobám s chodítky a o berlích a dále 
např. maminkám s kočárky. 
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Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.3.1. Postupné opravy a budování chodníků v Kardašově Řečici 

Číslo a název aktivity: 3.3.1. Postupné opravy a budování chodníků v Kardašově Řečici 
Charakteristika 
aktivity: 

V rámci aktivity jsou postupně opravovány chodníky v Kardašově 
Řečici tak, aby umožňovaly pohyb lidí s omezenou schopností 
pohybu. Zejména jde o budování nájezdů u starých chodníků. 
Nové chodníky byly často budovány sice s nájezdy, ale napříč 
mají hluboké žlábky, kterými odtéká voda z okapů sousedících 
domů. Tyto žlábky velmi znesnadňují pohyb zejména lidem na 
vozíku. Ti pak raději jedou po silnici. 
V K. Řečici jsou také místa, kde chodníky zcela chybí, ačkoliv je 
v těch místech větší pohyb chodců. Pracovní skupina popsala tato 
problémová místa: v ul. Hradecké je velmi hustý provoz, 
chodníky chybí v ul. Tyršově, Háječek a v ul. Pivovarské, 
problematickým místem je také ul. Veselého. V ul. Lomnického 
je úsek kolem pole, kde není silnice, ale je tam štěrk, bylo by 
vhodné zpevnění.  

Realizátor: město Kardašova Řečice 
Spolupráce:  
Počet uživatelů služby:  2019 2020 2021 2022 
Os. se sníženou pohyblivostí     
senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice     
Výstupy: Postupné odstraňování architektonických bariér ve městě. 
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SLUŽBY NA NOVOBYSTŘICKU 
 

Složení pracovní skupiny  
Mgr. Březinová Lenka – město Nová Bystřice 
Hauserová Marika – obec Číměř 
Mgr. Hubinger Rudolf – město Nová Bystřice 
Nováčková Dana – Pečovatelské služby města Nová Bystřice 
Bc. Oktábcová Monika – Pečovatelské služby města Nová Bystřice 
Šánová Lucie – město Nová Bystřice 
Mgr. Píchová Karolína, DiS. - Farní charita Jindřichův Hradec 
Bc. Šimonová Libuše - Farní charita Jindřichův Hradec 

 
 
Přehled opatření a aktivit 
 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novobystřicku 

1.1.1. Zachování pečovatelských služeb na Novobystřicku (§40) 
1.1.2. Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území města Nová 

Bystřice (§69)  
1.1.3. Primární prevence na škole 

2.1. Rozvoj terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na 
Novobystřicku 
2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do okolních obcí kolem Nové Bystřice (§ 40) 

3.1. Sociální bydlení na Novobystřicku 
3.1.1. Vznik nových sociálních bytů 

3.2. Udržení doprovodných aktivit 
3.2.1. Rodinné centrum Nová Bystřice 
3.2.2. Novobystřické ženy 

 
 
 
Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novobystřicku 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novobystřicku 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novobystřicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

Novobystřicko se nachází na hranicích České republiky s Rakouskem. 
Jde o výrazně okrajové území, které je zařazeno mezi hospodářsky 
slabé regiony s nízkými příjmy. Sociální služby zastupuje 
pečovatelská služba zřízená městem Nová Bystřice, která však 
v současné době působí jen pro město a jeho místní části. Do Nové 
Bystřice bude také jezdit terénní program pro uživatele návykových 
látek, dále realizace pravidelných preventivních programů pro žáky 
ZŠ, besedy pro rodiče a veřejnost. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování pečovatelských služeb na Novobystřicku (§40) 
1.1.2. Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území 

města Nová Bystřice (§69)  
1.1.3. Primární prevence na škole 
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Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Zachování pečovatelských služeb na Novobystřicku (§40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Pečovatelské služby na Novobystřicku poskytuje organizační složka 
města Nová Bystřice převážně terénní formou. Přibližně čtvrtina 
klientů žije v DPS, který je v majetku města Nová Bystřice, zbývající 
žijí ve svých domovech. 
Za uplynulých 12 let existence organizační složky Pečovatelské služby 
došlo k nárůstu klientů na 80 a starají se o ně 4 pečovatelky. 
V současné chvíli mají pečovatelky k dispozici tři vozidla zn. Peugeot 
a Dacia především k rozvozu obědů. 
 
Provoz služeb je financován z dotačních prostředků MPSV, 
Jihočeského kraje a samotných uživatelů. Město N. Bystřice 
dofinancovává provozní náklady. 

Realizátor: město Nová Bystřice 
Spolupráce:  
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

senioři 80 80 80 80 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

1 998 000,- 1 998 000,- 1 998 000,- 1 998 000,- 

Státní rozpočet 970 000,- 970 000,- 970 000,- 970 000,- 
Jihočeský kraj 360 000,- 360 000,- 360 000,- 360 000,- 
Příjmy od klientů 380 000,- 380 000,- 380 000,- 380 000,- 
Město Nová Bystřice 288 000,- 288 000,- 288 000,- 288 000,- 
Výstupy: Zajištění pečovatelských služeb na Novobystřicku pro cca  80 klientů. 

Počet úvazků pracovníků v přímé péči je 3,25. 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území 
města Nová Bystřice (§69)  

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní program HR zajišťovaný Methou, z.ú. byl k 31.12.2018 
uzavřen. V celém okrese J. Hradec ji nahradila služba organizace 
Prevent 99 z.ú., do které přešel terénní pracovník organizace Metha, 
z.ú. V průběhu roku bude Prevent 99 z.ú. mapovat jednotlivé lokality 
a podle výsledků je bude navštěvovat. Od 1.1.2020 bude terénní 
program Jihočeský streetwork Prevent pravidelně poskytovat své 
služby, vždy dvojicí terénních pracovníků v Nové Bystřici v celkovém 
rozsahu 1 hodina přímé práce týdně. 

Realizátor: Prevent 99 z.ú. 
Spolupráce: Základní škola, město Nová Bystřice 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Uživatelé drog TP 
HR 

8 10 10 10 

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

915 200,- 1 500 000,- 1 650 000,- 1 815 000,- 
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Státní rozpočet 915 200,- 1 479 133,- 1 629 133,- 1 792 046,- 
Město Nová Bystřice 0,- 20 867,- 20 867,- 22 954,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Komentář: Uvedené plánované náklady pokrývají ORP Jindřichův Hradec a jsou 

výsečí z celkového rozpočtu Jihočeského streetworku PREVENT. 
Plánovaný celkový rozpočet Jihočeského streetworku PREVENT pro 
rok 2020 je ve výši 9 987 824,-Kč. Pro Novou Bystřici je částka 
kalkulována podle koeficientu krajského koordinátora dle počtu 
obyvatel. Částka na rok 2020 činí 20 867,-Kč. 

Výstupy: Terénní sociální práce s osobami užívajícími drogy na území města 
Nová Bystřice. Počet úvazků pracovníků v přímé péči za ORP J. 
Hradec je uveden ve službách pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením u této aktivity. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.3. Primární prevence na škole 

Charakteristika 
aktivity: 

Doplňková služba: systematická dlouhodobá prevence rizikového 
chování pro žáky v oblasti adiktologie. 

Realizátor: Metha, z.ú. 
Spolupráce: Základní škola, město Nová Bystřice 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 
 

220 220 220 220 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

260 000,- 260 000,- 260 000,- 260 000,- 

Státní rozpočet 120 000,- 120 000,- 120 000,- 120 000,- 
Ostatní 140 000,- 140 000,- 140 000,- 140 000,- 
Výstupy: Aktivity prevence.  

 
 
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Novobystřicku 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozvoj terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením na Novobystřicku 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Novobystřicku 
Stručný popis 
opatření: 

Na Novobystřicku nabízí pečovatelskou službu organizační složka 
Pečovatelské služby města Nová Bystřice. V současné době je tato 
služba nabízena pouze v Nové Bystřici. V okolních obcích není 
dostupná žádná podobná služba. To znamená, že lidé řešení svých 
problémů odkládají a pak se stěhují do jiné obce, k rodině nebo do 
pobytového zařízení. Přitom by jim terénní služby často umožnily žít 
i nadále v domácím prostředí. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do okolních obcí kolem Nové 
Bystřice (§ 40) 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1. Rozšíření pečovatelské služby do okolních obcí kolem Nové 
Bystřice (§ 40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Samosprávy budou průběžně mapovat zájem o pečovatelskou službu. 
Pozornost bude zaměřena zejména na zjišťování potřeb seniorů z osad 
a samot, kteří žijí v sociální izolaci a mají malou možnost využití 
sousedské výpomoci. 
Rozšíření pečovatelské služby nabízí město Nová Bystřice. Jedná se o 
rozšíření pečovatelské služby na území města Nová Bystřice i do 
okolních obcí (navýšení úvazku o 0,25).V případě poptávky mohou 
obce s městem domluvit spolupráci, nebo jednat s jiným 
poskytovatelem, např. se společností Ledax o.p.s.  

Realizátor: města a obce 
Spolupráce: Poskytovatelé pečovatelské služby 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Senioři a zdravotně 
postižení 

    

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Zajištění terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené na 
Novobystřicku. 

 
 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novobystřicku 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Sociální bydlení na Novobystřicku 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novobystřicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

Město Nová Bystřice se dlouhodobě snaží zajistit pro sociálně slabší 
občany přiměřené nájemní bydlení. V současné době žije v nově 
zrekonstruovaném DPS 18 seniorů. V nově zrekonstruovaném domě 
č.p. 238 v Luční ulici vzniklo 5 startovacích bytů, které jsou 
v současné době obsazeny nájemníky ve věku do 35 let. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Vznik nových sociálních bytů 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Vznik nových sociálních bytů 

Charakteristika 
aktivity: 

Město Nová Bystřice vybudovalo v roce 2019 nové zdravotní 
středisko v hodnotě 43 mil. Kč bez DPH. Z budovy bývalého 
zdravotního střediska hodlá vybudovat sociální byty. Vznikne zde 5 
malometrážních bytů určených pro sociálně slabé spoluobčany. 
V současné době je zpracováván projekt a na přelomu roku 2019/2020 
bude podána žádost o dotaci z MMR na výstavbu sociálních bytů. 
K realizaci by mohlo dojít v roce 2020, 2021. 

Realizátor: město Nová Bystřice 
Spolupráce:  
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Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Počet bytů v DPS 17 17   
Počet bytů v Luční 
ul. 

5 5   

Počet sociálních bytů 5 5   
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investiční náklady 
celkem 

530 000,- 10 000 000,-   

Státní rozpočet - JčK     
Příjmy od klientů     
Město Nová Bystřice 530 000,- 

zpracování PD 
a žádosti o 

dotaci 

   

Výstupy: 
 

 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.2. Udržení doprovodných aktivit 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novobystřicku  
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem opatření je zajistit smysluplné a obohacující využití volného 
času dětí a mládeže, rodin s dětmi, dospělých a seniorů v Nové Bystřici, 
které zajišťuje Rodinné centrum a dále spolek Novobystřické ženy. 
Rodinné centrum nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež v Nové 
Bystřici, kdy cílem je vyplnit mezeru v nabízených volnočasových 
aktivitách pro děti a dospívající ve městě.  
Rodinné centrum dále nabízí pravidelný program pro seniory včetně 
osob s handicapem. Rozvíjení kompetencí seniorů, vzdělávací a 
sebezkušenostní aktivity, pořádání besed, výletů a cvičení pro seniory. 
Nepravidelný program pro dospělé zahrnuje přednášky, workshopy, 
setkání, besedy, výstavy a další aktivity. Zaměření aktivit především 
na kulturní, uměleckou, ekologickou a zdravotně-sociální oblast. 
Smysluplné a obohacující využití volného času seniorek v Nové 
Bystřici zajišťuje spolek Novobystřické ženy. Tento spolek je volné 
uskupení starších občanek v Nové Bystřici, které se snaží svými 
aktivitami obohatit život místních občanek.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Rodinné centrum Nová Bystřice 
3.2.2. Novobystřické ženy 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Rodinné centrum Nová Bystřice 

Charakteristika 
aktivity: 

Dopolední program pro rodiče s nejmenšími dětmi probíhá každé 
pondělí, středu, pátek od 8:00 do 11:30 hodin.  
Aktivity nabízené dětem jsou poskytovány v rámci kroužků: Výtvarný 
kroužek, Výuka hry na flétnu, FIE, výuka Anglického jazyka, deskové 
hry. 
Pravidelně pro dospělé probíhá cvičení jógy. Výuka Anglického 
jazyka, nová aktivita pro ženy, cvičení na velkých míčích a FIE. 
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Zřizovatelem Rodinného centra je město Nová Bystřice. 
Realizátor: Rodinné centrum Nová Bystřice 
Spolupráce: Úřad práce, EU- Operační program zaměstnanost 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Děti a dospělí 80 80 80 80 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Zajištění udržitelnosti aktivit Rodinného centra pro více než 80 
uživatelů. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.2. Novobystřické ženy 

Charakteristika 
aktivity: 

Novobystřické ženy je volné uskupení starších občanek v Nové 
Bystřici, které se snaží svými aktivitami obohatit život místních 
občanek. Vychází z dlouholeté tradice aktivního spolkového života 
Místní organizace svazu žen, který patřil k nejpočetnějším na okrese 
Jindřichův Hradec.  
V současné době má uskupení cca 90 členek, které vykazují velice 
pestrou činnost: 
- kulturní – organizace Masopustní veselice, Maškarního plesu,  
- vzdělávací – přednášky se zdravotní tématikou, zdravý životní styl, 
- sportovní – návštěvy bazénu, výlety do lázní či do hor, kuželky, 
- poznávací – zájezdy do Rakouska, Maďarska, 
- spolupráce s městem – pomoc při organizaci městských kulturních 

akcích (naposledy mezinárodní akce Kontakt) 
Pro rok 2020 plánuje uskupení:  
- návštěvu lázní v Německu a Maďarsku, 
- zájezdní činnost – muzikál, poznávací zájezdy, 
- přednáškovou činnost, 
- sportovní aktivity – kuželky, bazén, 
- organizaci kulturních akcí – Masopustní veselici, Maškarní ples. 

Realizátor: Novobystřické ženy 
Spolupráce: Město Nová Bystřice 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Děti a dospělí 90 90 90 90 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

Dotace města 
3 000,- Kč 

Dotace města 
6 000,- Kč 

  

Výstupy: Zajištění udržitelnosti aktivit Novobystřických žen pro více než 90 
uživatelů. 
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SLUŽBY NA NOVOVČELNICKU 
 

Složení pracovní skupiny  
Ing. Dvořák Karel – město Nová Včelnice 
Holický Jan – STP Jindřichův Hradec 
Míchalová Libuše – SPCCH Nová Včelnice 
Nebeská Pavlína – město Nová Včelnice 
Bc. Svatošová Kamila – Mateřská škola Nová Včelnice 
Šívrová Andrea - město Nová Včelnice 
Mgr. Píchová Karolína, DiS. - Farní charita Jindřichův Hradec 
Bc. Šimonová Libuše - Farní charita Jindřichův Hradec 
Zemanová Jana – ZŠ Nová Včelnice 

 
 
Přehled opatření a aktivit 
 
1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novovčelnicku 

1.1.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40) 
1.1.2. Zachování terénního programu Prevent 99 z.ú. (§69) 

3.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici 
3.1.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici  
3.1.2. Zkvalitnění bydlení a energetická úspora při vytápění 

3.2. Prostory pro besedy či posezení pro seniory 
3.2.1. Nákup pojízdných regálů a stohovatelných židlí 

3.3. Odstraňování architektonických bariér v Nové Včelnici 
3.3.1. Bezbariérový přístup na úřad a do knihovny v Nové Včelnici 
3.3.2. Odstraňování dalších bariér 

3.4. Park volnočasových aktivit pro děti i dospělé 
3.4.1. Vybudování skateparku či dirtparku 
3.4.2. Vybudování parku s herními prvky pro děti i dospělé 

3.5. Mateřské centrum v Nové Včelnici 
3.5.1. Zachování mateřského centra v Nové Včelnici 

 
 
 
Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novovčelnicku 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Zachování stávajících sociálních služeb na Novovčelnicku 

Výchozí priorita: 1. Podpora systému poskytovaných služeb na Novovčelnicku 
Stručný popis 
opatření: 

V Nové Včelnici a okolních obcích trvale působí jedna registrovaná 
sociální služba – pečovatelská služba. Od 1.1.2020 bude terénní 
program Jihočeský streetwork Prevent pravidelně poskytovat své 
služby i v Nové Včelnici. 
Ze zájmových sdružení zde působí Svaz Postižených Civilizačními 
Chorobami v ČR, Svaz Tělesně Postižených v ČR a Senior klub. 
Osoby se sníženou soběstačností využívají sousedskou výpomoc a 
pomáhá také domácí zdravotní péče. 
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V Nové Včelnici působí také mateřské centrum. 
Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40) 
1.1.2. Zachování terénního programu Prevent 99 z.ú. (§69) 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Zachování pečovatelské služby Ledax (§40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat 
pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména 
seniorům, při každodenních činnostech. Pečovatelská služba 
poskytuje tyto základní činnosti: 

f) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, 
h) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
i) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
j) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. 
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
postižení a rodinám v případě narození trojčat, jejichž situace 
vyžaduje pomoc druhé osoby. 
Pečovatelská služba působí denně od 7:00 do 18:00hod. v Nové 
Včelnici a Hadravově Rosičce. 

Realizátor: Pečovatelská služba Ledax o.p.s. 
Spolupráce:  
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Zdravotně postižení 2 2 2 2 
senioři 20 20 20 20 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 313 000,- 321 000,- 321 000,- 321 000,- 
Státní rozpočet 145 000,- 148 000,- 148 000,- 148 000,- 
Příjmy od klientů 118 000,- 120 000,- 120 000,- 120 000,- 
Město N. Včelnice 50 000,- 53 000,- 53 000,- 53 000,- 
Ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Výstupy: Zachování důstojného života uživatelů se sníženou soběstačností z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení v jejich 
vlastních domácnostech. Počet úvazků pracovníků v přímé péči za 
ORP J. Hradec uveden ve službách pro seniory u této aktivity. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Zachování terénního programu Prevent 99 z.ú. (§69) 

Charakteristika 
aktivity: 

Terénní program HR zajišťovaný Methou, z.ú. byl k 31.12.2018 
uzavřen. V celém okrese Jindřichův  Hradec ji nahradí služba 
organizace Prevent 99 z.ú. , do které přechází terénní pracovník 
organizace  Metha, z.ú. 
V průběhu roku bude Prevent mapovat jednotlivé lokality a podle 
výsledků je bude navštěvovat. 
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Od 1.1.2020 bude terénní program Jihočeský streetwork Prevent 
pravidelně poskytovat své služby, vždy dvojicí terénních pracovníků 
v Nové Včelnice v celkovém rozsahu 1 hodina přímé práce týdně. 

Realizátor: Prevent 99 z.ú. 
Spolupráce: město, lékaři, ÚP, léčebny, PMS 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

 8 10 10 10 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady celkem 915 200,- 1 500 000,- 1 650 000,- 1 815 000,- 
Státní rozpočet - MPSV 915 200,- 1 485 665,- 1 635 000,- 1 799 230,- 
Město N. Včelnice 0,- 14 335,- 14 335,- 15 770,- 
Státní rozpočet + ostatní 0,- 0,- 0,- 0,- 
Komentář Uvedené plánované náklady pokrývají ORP Jindřichův Hradec a jsou 

výsečí z celkového rozpočtu Jihočeského streetworku PREVENT. 
Plánovaný celkový rozpočet Jihočeského streetworku PREVENT pro 
rok 2020 je ve výši 9 987 824,-Kč. Pro Novou Včelnici je částka 
kalkulována podle koeficientu krajského koordinátora dle počtu 
obyvatel. Částka na rok 2020 činí 14 335,-Kč. 

Výstupy: Udržení a zajištění služeb terénních programů. Počet úvazků 
pracovníků v přímé péči za ORP J. Hradec je uveden ve službách pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením u této aktivity. 

 
 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

Sociální bydlení je pro seniory zajištěno v tzv. Domu s pečovatelskou 
službou. Ten není zařízením sociálních služeb podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o byty ve vlastnictví 
města, pro jejichž pronájem má město zvláštní kritéria. Cílem tohoto 
opatření je zachování stávajících služeb Domu s pečovatelskou 
službou v Nové Včelnici. Ty umožňují samostatný život osobám, 
které pro svůj věk, zdravotní stav apod., nemohou bydlet ve svém 
stávajícím bytě (domě).  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici 
3.1.2. Zkvalitnění bydlení a energetická úspora při vytápění 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nové Včelnici 

Charakteristika 
aktivity: 

Dům s pečovatelskou službou poskytuje od roku 1996 bydlení a 
sociální služby celkem cca 30ti občanům. DPS nabízí bezbariérové 
bydlení a pečovatelskou službu (donáška obědů, úklid, nákupy, 
doprovod k lékaři a jiné volnočasové aktivity). Občané Nové 
Včelnice přitom mohou zůstat ve městě, které znají a mají zde vazby. 
V DPS je 22 bytů. 
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V domě dochází průběžně k opravám kotlů, nátěrům, výměně 
sprchových koutů, apod. 

Realizátor: Město Nová Včelnice 
Spolupráce: Ledax, o. p. s 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

0,- 0,- 0,- 0,- 

Příjmy od klientů 40 000,- 40 000,- 40 000,- 40 000,- 
Město Nová Včelnice 50 000,- 50 000,- 50 000,- 50 000,- 
Investice 90 000,- ročně 
Výstupy: Zajištění sociálního bydlení pro 30 seniorů v Nové Včelnici. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Zkvalitnění bydlení a energetická úspora při vytápění 

Charakteristika 
aktivity: 

Vzhledem k charakteru budovy domu s pečovatelskou službou 
v Nové Včelnici musí dojít k jejímu zateplení a výměně oken. Tímto 
opatřením se zvýší komfort bydlení, ale dojde i k významné 
energetické úspoře. 
Kuchyňské linky v DPS jsou již za hranicí životnosti. Proto dojde 
k jejich výměně za nové. 
U dvou bytů vyměněny dveře a celková rekonstrukce dvou bytů. 
V plánu je postupná rekonstrukce uvolněných bytů. Výměna oken a 
zateplení by mohla být realizována v roce 2020.. 

Realizátor: Město Nová Včelnice 
Spolupráce:  
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město Nová Včelnice     
Ostatní - dotace     
Investice/Výhled  
Výstupy: Zkvalitnění bydlení a energetická úspora ve 22 bytech. 

 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.2. Prostory pro besedy či posezení pro seniory 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

Cílem tohoto opatření je využití prostor knihovny pro besedu či 
posezení pro seniory. V Nové Včelnici není žádný prostor, kde by se 
mohli senioři zdarma setkávat. Ani v knihovně není v současné době 
místnost pro jakékoliv besedy či posezení. Ale stávající vybavení 
knihovny již značně přesluhuje. V případě výměny regálů za nové 
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pojízdné regály by bylo možné regály odsunout stranou, a tímto by 
došlo k vzniku volného prostoru pro besedu či posezení pro seniory.  

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.2.1. Nákup pojízdných regálů a stohovatelných židlí 

Číslo a název 
aktivity: 

3.2.1. Nákup pojízdných regálů a stohovatelných židlí 

Charakteristika 
aktivity: 

Městská knihovna Nová Včelnice dosahuje dlouhodobě vynikajících 
celorepublikových úspěchů.  
V roce 2013 získala Zvláštní ocenění za dlouhodobě vynikající 
komunitní aktivity v kategorii měst do 5 000 obyvatel a dále 1. místo 
v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2012 v kategorii obcí do 
5 000 obyvatel.  
Nákupem nových pohyblivých regálů a stohovatelných židlí by bylo 
možné pořádat jakékoliv besedy a posezení se seniory v kulturním 
prostředí. 

Realizátor: Město Nová Včelnice – Městská knihovna Nová Včelnice 
Spolupráce: Kulturní komise města Nová Včelnice, STP Nová Včelnice, SPCCH 

Nová Včelnice 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Návštěvníci knihovny 18 000 18 000 18 000 18 000 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice  
Výstupy: Pojízdné regály a stohovatelné židle umožňující pořádání besed 

v prostorách knihovny. 
 
 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.3. Odstraňování architektonických bariér v Nové Včelnici 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

V Nové Včelnici postupně dochází k odstraňování architektonických 
bariér. I přesto jsou stále některé budovy nepřístupné pro lidi 
s omezenou schopností pohybu. Bariéry znesnadňují život nejen 
vozíčkářům, ale i starším osobám o berlích a např. maminkám 
s kočárky. Hlavním problémem zůstává přístup na městský úřad a do 
městské knihovny. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.3.1. Bezbariérový přístup na úřad a do knihovny v Nové Včelnici 
3.3.2. Odstraňování dalších bariér 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.3.1. Bezbariérový přístup na úřad a do knihovny v Nové Včelnici 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem tohoto opatření je zajištění bezbariérového přístupu na celý 
Městský úřad v Nové Včelnici a Městské knihovně, obojí v budově 
Komenského čp. 386, Nová Včelnice. 
Budova, kde jsou kanceláře městského úřadu a knihovny, byla 
postavena asi v roce 1964 jako mateřská škola a jesle. Po dostavbě 
nové mateřské školy byly kanceláře úřadu a knihovna nastěhovány do 
této budovy čp. 386. V této budově není výtah, většina kanceláří je 
v 1. patře. Do knihovny je přístup po sedmi schodech. 
V rámci aktivity bude provedena instalace výtahu v budově 
Městského úřadu. Následně bude probourána zeď z Městského úřadu 
do knihovny, aby byl umožněn bezbariérový přístup i tam. Knihovny 
slouží již v této době jako místo pro setkávání občanů a po zajištění 
bezbariérového přístupu se tato funkce bude moci ještě rozšířit. 

Realizátor: Město Nová Včelnice  
Spolupráce: - 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se sníženou 
pohyblivostí 

2 500 2 500 2 500 2 500 

senioři 9 000 9 000 9 000 9 000 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město Nová Včelnice     
Ostatní - dotace     
Investice 2 000 000,- 
Výstupy: Zajištění bezbariérového provozu Městského úřadu a Městské 

knihovny v Nové Včelnici. 
Číslo a název 
aktivity: 

3.3.2. Odstraňování dalších bariér 

Charakteristika 
aktivity: 

Pracovní skupina identifikovala další nepřístupné budovy: 

− Dům služeb – Dům ve vlastnictví města Nová Včelnice, 
umístěný na sídlišti Na Hliněnce čp. 457 

− Lékaři - soukromý dům - 1 praktický lékař a 1 dětská lékařka, 
Komenského čp. 243 

− Základní škola, ve vlastnictví zřizovatele Město Nová Včelnice, 
Školní čp. 414 

- tělocvična u základní školy 
- školní jídelna u základní školy 

− Mateřská škola, budova ve vlastnictví zřizovatele Město Nová 
Včelnice, Za Kozlovkou čp. 500 

V rámci aktivity bude postupně hledáno řešení zpřístupňování těchto 
budov podle finančních možností majitele. 

Realizátor: Město Nová Včelnice, soukromí majitelé 
Spolupráce: 

 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Osoby se sníženou 
pohyblivostí 
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senioři     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice  
Výstupy: Postupné odstraňování bariér v Nové Včelnici – výhledově výtah 

v budově MěÚ Nová Včelnice 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.4. Park volnočasových aktivit pro děti i dospělé 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

V Nové Včelnici není vhodný otevřený prostor pro neorganizované 
hry, sportovní aktivity a setkávání se jak pro děti, mládež, ale i pro 
dospělé a seniory. Nedostatek takového prostoru má největší dopad 
na děti a mládež, která pak zůstává doma u počítače, nebo se potuluje 
po městě a pije alkohol a ničí veřejný majetek. Vznik vhodného 
prostoru by alespoň některé nasměroval vhodnějším směrem. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.4.1. Vybudování skateparku či dirtparku 
3.4.2. Vybudování parku s herními prvky pro děti i dospělé 

Číslo a název 
aktivity: 

3.4.1. Vybudování skateparku či dirtparku 

Charakteristika 
aktivity: 

V průběhu komunitního plánování byly obnoveny koše na basketball 
před tělocvičnou. Děti a mládež v Nové Včelnici dlouhodobě 
požadují vybudování skateparku, tedy místa, kde se budou moci 
scházet bez nutnosti formálního přihlášení do sportovního oddílu. 
Tento park by mohl zahrnovat i zařízení pro další venkovní sporty 
(jízda na kole s možností skoků, apod.). Přesnou podobu je vhodné 
navrhnout ve spolupráci s budoucími uživateli – mládeží. Tento park 
by měl nezastupitelnou roli v prevenci sociálně-patologických jevů. 
Tento park by mohl vzniknout např. naproti průmyslové zóně západně 
od Domu s pečovatelskou službou p. č. 223/79, nebo Palatovka – 
chráněný krajinný prvek – p. č. 307/14 či prostor u ZŠ – p.č. 307/5. 
Projektová dokumentace by měla být zpracována v roce 2020. 

Realizátor: Město Nová Včelnice  
Spolupráce: - 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti a mládež  300 300 300 
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice  
Výstupy: Zajištění prostor pro neorganizované setkávání mládeže 
Číslo a název 
aktivity: 

3.4.2. Vybudování parku s herními prvky pro děti i dospělé 

Charakteristika 
aktivity: 

V Nové Včelnici chybí i hřiště pro děti. Na toto hřiště však chodí 
s dětmi jejich rodiče či prarodiče. V poslední době se proto s velkým 
úspěchem začala podobná hřiště osazovat i herními a posilovacími 
prvky pro dospělé. Takové víceúčelové hřiště pak umožňuje lépe 
trávit volný čas nejen malým dětem, ale i např. seniorům a napomáhá 
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tak ke zlepšování sociálních kontaktů. Vhodné je i spojení se 
skateparkem pro mládež. 
V roce 2018 byly zakoupeny fitness prvky za 100 000,-Kč.  Vzhledem 
k intenzivnímu využívání je plánováno pokračování investic. 

Realizátor: Město Nová Včelnice 
Spolupráce: - 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Obyvatelé N. 
Včelnice 

    

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Investice  
Výstupy: Vybudování parku volnočasových aktivit pro děti i dospělé. 

 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.5. Mateřské centrum v Nové Včelnici 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Novovčelnicku 
Stručný popis 
opatření: 
 

Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, které 
se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, 
umožňují matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní 
péčí o dítě dostávají. Mateřská centra jsou založena na principu 
rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují společenství, 
solidaritu a otevřenost všem generacím. Zřízení mateřského centra 
pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posilují jejich 
sebevědomí. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.5.1. Zachování mateřského centra v Nové Včelnici 

Číslo a název 
aktivity: 

3.5.1. Zachování mateřského centra v Nové Včelnici 

Charakteristika 
aktivity: 

V Nové Včelnici vzniklo v roce 2015 mateřské centrum. Setkávání 
maminek a jejich dětí probíhá dvakrát v týdnu v budově městského 
úřadu a v tělocvičně při cvičení pro matky s dětmi. Děti zde najdou 
přirozené společenství vrstevníků a uvidí svoji matku v jiné roli než 
v domácnosti. Společenství v mateřském centru umožňuje včasné 
pojmenování problémů v rodině a hledání jejich řešení. Předchází se 
tak konfliktním situacím. Rodiny se učí využívat volný čas, proto 
dochází i k prevenci kriminality. 

Realizátor: Město Nová Včelnice 
Spolupráce: - 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Rodiny s dětmi     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

13 000,- 13 000,- 13 000,- 13 000,- 

Město Nová Včelnice 13 000,- 13 000,- 13 000,- 13 000,- 
Výstupy: Udržení mateřského centra v Nové Včelnici. 
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SLUŽBY NA STRMILOVSKU 
 

Složení pracovní skupiny  
Novák Martin – město Strmilov 

Mgr. Plachá Ludmila – Základní škola Strmilov 

Mgr. Píchová Karolína, DiS. - Farní charita Jindřichův Hradec 

Rod Bohumil – Jarošov nad Nežárkou 

Séč Rudolf – město Strmilov 

Mgr. Sedláková Jaroslava, PhD. – město Strmilov 

Bc. Šimonová Libuše – Farní charita Jindřichův Hradec 

Bc. Škarková Eva – RESIDENT 2000 o.p.s. 

Šteflová Eva - Kunžak 

 
Přehled opatření a aktivit 
 
2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství na Strmilovsku 

2.1.1. Osvětová a informační podpora rodin ve Strmilově (§37) 
2.2. Rozvoj terénních služeb na Strmilovsku 

2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – Ledax, o.p.s. (§40) 
2.2.2. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – RESIDENT 2000 o.p.s. (§40) 
2.2.3. Rozšíření terénní odlehčovací služby na Strmilovsku – RESIDENT 2000 o.p.s. 

(§44) 
3.1. Rozšíření volnočasových příležitostí ve Strmilově 

3.1.1. Dobudování a provoz DIRTPARKU 
3.1.2. Provoz Dětského parku s lanovými prvky, WORKOUTPARKU, 

SENIORPARKU 
3.1.3. Podpora komunitního rozvoje 
3.1.4. Prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež 

 
 
 
Priorita 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Strmilovsku 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.1. Rozvoj odborného sociálního poradenství na Strmilovsku 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Strmilovsku 
Stručný popis 
opatření: 
 

Centrum pro rodinu Okénko funguje v Jindřichově Hradci od roku 
2012, poskytuje sociální poradenství, psychologické poradenství a 
speciálně pedagogické poradenství. V rámci sociálního poradenství 
jsou rodičům poskytovány informace o nabídce služeb, informace a 
odkazy na ostatní organizace v sociální síti, poradenství při jednání s 
úřady, doprovázení na úřady. Rodiny ze Strmilova služeb využívají. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.1.1. Osvětová a informační podpora rodin ve Strmilově (§37) 
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Číslo a název 
aktivity: 

2.1.1. Osvětová a informační podpora rodin ve Strmilově (§37) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem této aktivity je využití kapacit  Centra pro rodinu Okénko ve 
městě Strmilov.  
CPR ve spolupráci s místní knihovnou bude i nadále realizovat 
besedy na rodinná témata. Účastníci besed i další zájemci o 
prorodinné aktivity CPR mohou návazně využít služby poskytované 
v J. Hradci. 
Poradenství je určeno rodinám se specifickými potřebami (neúplné 
rodiny, rodiny s jedincem se závažným zdravotním omezením, rodiny 
vícečetné, rodiny ohrožené rozpadem, rodiny sociálně slabé, pro 
rodiče na mateřské dovolené, pro těhotné ženy a jejich partnery, 
pěstounské rodiny apod.). 

Realizátor: Otevřená OKNA, z.ú. 

Spolupráce: Základní škola, pediatr 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Sociálně slabé rodiny 1 1 1 1 
Rodiny s dětmi 2 2 2 2 
senioři 1 1 1 1 

Časový harmonogram: 2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 

Výstupy: Odborné sociální, psychologické a speciálně psychologické 
poradenství pro rodiny ve Strmilově a blízkém okolí. 

 
 
Číslo a název 
opatření: 

2.2. Rozvoj terénních služeb na Strmilovsku 

Výchozí priorita: 2. Rozvoj systému poskytovaných služeb na Strmilovsku 
Stručný popis 
opatření: 

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci a 
podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené 
soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře 
dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života 
ve svém domácím prostředí.  
Na Strmilovsku je pečovatelská služba nabízena od roku 2016. 
Zastupitelstvo rozhodlo o finanční spoluúčasti při čerpání placených 
služeb podle podmínek firmy LEDAX pro max. 3 osoby ročně 
(příspěvek 4 000,- Kč za rok a klienta, fakturováno čtvrtletně dle 
skutečného čerpání). Na Strmilovsku nabízí služby také společnost 
RESIDENT 2000 o.p.s. Od roku 2016 jsou služby již poskytovány 
jako terénní sociální služby na základě registrace. Zastupitelstvo 
rozhodlo o finanční spoluúčasti při čerpání placených služeb ve stejné 
míře jako pro Ledax, tj. pro max. 3 osoby ročně (příspěvek 4 000,- Kč 
za rok a klienta, fakturováno čtvrtletně dle skutečného čerpání). 
Dále je v oblasti nově poskytována terénní odlehčovací služba, 
zajišťována společností RESIDENT 2000 o.p.s. 
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Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – Ledax, o.p.s. 
(§40) 

2.2.2. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku –  RESIDENT 
2000 o.p.s. (§40) 

2.2.3. Rozšíření terénní odlehčovací služby na Strmilovsku –  
RESIDENT 2000 o.p.s. (§44) 

Číslo a název 
aktivity: 

2.2.1. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku – Ledax, o.p.s. 
(§40) 

Charakteristika 
aktivity: 

Služba začala být nabízena  v roce 2016, smlouva uzavřena s firmou 
Ledax – pobočka Dačice a Jindřichův Hradec. Přestože reálná potřeba 
(dle odhadu lékařky) by mohla být kolem 30ti lidí, v průběhu r. 2019 
čerpali službu celkem 3 uživatelé, ke konci října byly uzavřeny 2 
smlouvy. Překonání předsudků v této oblasti a osvěta směrem 
k potřebným lidem a jejich rodinám by mohla být dalším cílem 
v tomto opatření. Limit podpory od města na 3 osoby je nyní 
dostatečný, v budoucnu může být limitující. 

Realizátor: města a obce 
Spolupráce: Poskytovatelé pečovatelské služby 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Senioři a zdravotně 
postižení 

3 3 4 5 

Časový harmonogram: 2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

105 000,- 110 000,- 150 000,- 190 000,- 

Výstupy: Zajištění terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené ze 
Strmilovska. 

Číslo a název 
aktivity: 

2.2.2. Rozšíření pečovatelské služby na Strmilovsku - RESIDENT 
2000 o.p.s. (§40)  

Charakteristika 
aktivity: 

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci a 
podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá z důvodu snížené 
soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře 
dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života 
ve svém domácím prostředí. Nejčastěji poskytované úkony jsou 
pomoc se zajištěním péče o vlastní osobu, pomoc s prováděním 
hygieny, pomoc se zajištěním péče o domácnost, zajištění stravy a 
pomoc při podání stravy atd.  
Dále společnost RESIDENT 2000 o.p.s. provozuje půjčovnu 
kompenzačních pomůcek ve Starém Hobzí, která také eviduje 
poptávku ze strany obyvatel této lokality (v roce 2018 využili služeb 
půjčovny 3 klienti z lokality).  
Spolupráce se společností Domácí péče Dačice s.r.o. (poskytovatele 
zdravotních služeb – domácí péče, který v této oblasti také působí) 
přináší přímou návaznost na zdravotní péči. Zajištění komplexní péče 
pak umožní klientům setrvat v domácím prostředí a reálně se snižuje 
potřeba na umístění v soc. zařízeních. 

Realizátor: RESIDENT 2000 o.p.s.  
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Spolupráce: Města a obce 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 0 1 1 1 

senioři 2 2 2 2 

Časový harmonogram: 2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

10 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 

MPSV 7 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 
Příjmy od klientů 1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 
Město  3 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 

Výstupy: Zajištění služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby ze 
Strmilovska a Kunžatecka. Počet úvazků v přímé péči pro celou 
službu je 3,2. 

Číslo a název 
aktivity: 

2.2.3. Rozšíření terénní odlehčovací služby na Strmilovsku –  
RESIDENT 2000 o.p.s. (§44) 

Charakteristika 
aktivity: 

Cílem této aktivity je zachování terénních odlehčovacích služeb 
poskytovaných společností RESIDENT 2000 o.p.s. Tyto služby 
umožňují osobám, které pečují o osoby závislé ve 2. až 4. stupni 
závislosti, návrat do zaměstnání nebo zachování stávajícího 
zaměstnání a zajišťují jim čas na odpočinek a vyřízení osobních 
záležitostí.  
Služba je poskytována od června 2018.  
Základní úkony, které služba nabízí: pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři; sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a další.  
Pozn. Poskytování služby je financováno z  OP Zaměstnanost 
Evropského sociálního fondu a bude poskytována po dobu trvání 
projektu, tj. do konce května 2021. V dalším období bude plynule 
navázáno na poskytování díky dalšímu projektu, který bude trvat až 
do konce roku 2022.  

Realizátor: RESIDENT 2000 o.p.s.  

Spolupráce:  

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Zdravotně postižení 0 1 1 1 

senioři 0 1 1 1 

Časový harmonogram: 6/2018-5/2021 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

0,- 10 000,- 10 000,- 1 000,- 

MPSV 0,- 9 500,- 9 500,- 9 500,- 
Příjmy od klientů 0,- 500,- 500,- 500,- 
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Město  0,-  0,- 0,- 

Výstupy: Zajištění terénní odlehčovací služby pro potřebné na Strmilovsku a 
Kunžatecku. Počet úvazků v přímé péči pro celou službu je 2,5. 

 
 
Priorita 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Strmilovsku 
 
Číslo a název 
opatření: 

3.1. Rozšíření volnočasových příležitostí ve Strmilově 

Výchozí priorita: 3. Doprovodná opatření k sociálním službám na Strmilovsku 

Stručný popis 
opatření: 
 

Pro cílovou skupinu dětí a mládeže nebylo ve Strmilově dostatek 
příležitostí k smysluplnému trávení volného času. Hodně mladých 
lidí se potulovalo po obci, pili alkohol a ničili veřejné prostory. 
V roce 2014 se podařilo zaujmout skupinky chlapců a mladých mužů, 
kteří se dlouhodobě věnovali akrobatické jízdě na kole a venkovnímu 
posilování. Neměli příležitost tento koníček systematicky pěstovat. 
Spíše pro svůj sport využívali nebezpečná místa (silnice, chodníky). 
Proto vznikl ve Strmilově DIRTPARK a WORKOUTPARK. Pro 
menší děti byl vybudován dětský park s lanovými prvky, který vzešel 
přímo od dětí v rámci komunitního plánování v projektu „Strmilov – 
pěkné místo k životu“. Využití metody komunitního plánování má 
současně tyto efekty: uživatelé parku si místa váží, neničí ho. 
Podobné odpočinkové místo s možností posilování či her chybělo i 
pro dospělé a seniory. Zejména pro seniory mají podobná místa 
významný sociálně aktivizační rozměr. 
Vylepšování vybavení, údržba parku a podněcování místních 
komunit k aktivnímu využívání prostor parku. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

3.1.1. Dobudování a provoz DIRTPARKU 
3.1.2. Provoz Dětského parku s lanovými prvky, 
WORKOUTPARKU, SENIORPARKU 
3.1.3. Podpora komunitního rozvoje 
3.1.4. Prevence kriminality se zaměřením nad děti a mládež 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.1. Dobudování a provoz DIRTPARKU 

Charakteristika 
aktivity: 

Na ploše veřejného prostranství byly v roce 2014 provedeny terénní 
úpravy a plocha byla přizpůsobena jízdě na kolech s možností skoků 
a „bikové“ akrobacie. Cílem aktivity je bezproblémový provoz 
DIRTPARKU a nastartování motivace dalších kluků, z nichž se 
zformuje nová skupina k pěstování zájmu jako alternativy pasivního 
trávení volného času. V současné době není lídr, který by chlapce 
vedl a měl za park zodpovědnost, v roce 2019 se ten původní oženil 
a plně je vytížen rodinou a prací.  Každoročně však pořádají chlapci 
BMX závody. Občas  se projeví nespoutanost komunity, může 
vyústit v komplikace ohledně komunikace a zachování pořádku 
v parku.  
Do budoucna necháme prostor, aby vznikla další generace jezdců na 
kole, v případě dlouhodobého nezájmu o dirtpark bude třeba nalézt 
jiné využití veřejného prostoru. 
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Realizátor: město Strmilov, veřejnost, neformální skupina chlapců (jezdci na 
kolech BMX)  

Spolupráce: Základní škola Strmilov, místní spolky, organizace a firmy  

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti (do 18ti let) 5 5 5 5 

Mládež (nad 18 let) 3 3 3 3 

Časový harmonogram: 2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město Strmilov -
údržba 

5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 

Výstupy: Příležitost pro trávení volného času pro děti a mladé lidí. 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.2. Provoz Dětského parku s lanovými prvky, 
WORKOUTPARKU, SENIORPARKU 

Charakteristika 
aktivity: 

Pro větší děti, které příliš nesportují, nebyl ve Strmilově dostatek 
prostoru pro jejich hry. Do procesu komunitního plánování se na 
počátku roku 2014 zapojily desítky lidí ze Strmilova a okolí včetně 
cca 30ti dětí. Byl vybudován dětský park s lanovými prvky, 
workoutpark, seniorpark. V roce 2016 byl postaven přístřešek pro 
posezení se skladem dřeva. Park příležitostně využívají lidé všeho 
věku, většinou jsou zde spíše jednotlivci než skupinky. Cíle pro další 
období: 

- s využitím principů komunitního sdílení naučit místní lidi jej 
využívat. V roce 2017 byl přístřešek sdílen zejména 
organizacemi: ZŠ, MŠ, ŽAS, STP pobočka Strmilov, 
Římskokatolická farnost (letní akce pro děti), SEM (letní 
pobyt mladých lidí z YMCA) 

- podpořit zdravé setkávání se a dobré sousedské vztahy, 
pěstovat odpovědnost k veřejnému majetku. 

Realizátor: město Strmilov  
Spolupráce: Mateřská škola Strmilov, Základní škola Strmilov, Mateřské 

centrum Jahůdka, Místní spolky, organizace a firmy 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
Děti + mladí lidé 15 15 15 15 
senioři 5 5 5 5 

rodiče 10 10 10 10 

Časový harmonogram: 2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Město Strmilov -
údržba 

5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 

Výstupy: Lanový park: nová příležitost pro trávení volného času pro děti a 
jejich rodiče – zejména mladší děti, maminky na mateřské dovolené. 
Workoutpark – posilování, cvičení pro mládež nebo starší děti. 
Seniorpark - nová příležitost pro trávení volného času pro aktivní 
obyvatele Strmilova včetně seniorů. 
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Číslo a název 
aktivity: 

3.1.3. Podpora komunitního rozvoje 

Charakteristika 
aktivity: 

Vytvoření podmínek pro rozvoj obce „zdola“. Podpora místních 
aktivních aktérů (jednotlivců, spolků i neformálních skupin). 
Poskytnutí prostor města pro činnost spolků i neformálních skupin. 
Dotace místním spolkům. Prostory v suterénu úřadu tzv. komunitní 
centrum Slunečnice – slouží jako zázemí k setkávání spolků. 
Knihovna realizovala v roce 2017 komunitní projekt „Strašidelný 
Strmilov aneb Za pověstmi do podzemí“. 
V roce 2018 v rámci realizace projektu ,,SMARTVILLAGE aneb 
chytrá řešení pro Strmilov“ probíhala debata o pojetí konceptu 
smartcity v podmínkách malého města. Jeden z jeho rozměrů je 
komunitní rozvoj a prostor knihovny jako místa pro setkávání. 
Proběhly debaty o vhodné podobě prostor a vybavení s cílem 
podpory spolkového života v obci. Byla digitalizována data o budově 
úřadu jako předpoklad ke vzniku studie úprav půdy případně dalších 
prostor úřadu. 
Pro rok 2019 je plánováno pokračování projektu Smartvillage, 
spojovací linkou pro komunitní akce bude téma ,,VODA“. 
Realizován byl projekt spolufinancovaný Nadací Via v rámci 
programu Živá komunita s názvem ,,Cesta Strmilovské vody“. 

Realizátor: město Strmilov + spolky a neformální skupiny + veřejnost  

Spolupráce: Knihovna Viléma Martínka, místní spolky, organizace a firmy 

Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

Veřejnost bez omezení, zájem střídavý. 

Časový 
harmonogram: 

2020 a dále 

Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
 

Investice v případě grantové výzvy a získání prostředků 

Město Strmilov -
údržba 

10 000,-Kč/ročně 

Výstupy: Příležitost pro trávení volného času pro aktivní obyvatele Strmilova, 
komunitní rozvoj, komunikace napříč generacemi. Upravené 
podzemí z projektu „Strašidelný Strmilov“. Z projektu Smartvillage: 
nové sw vybavení pro úřad pro zabezpečení dat, studie příkladů dobré 
praxe chytrých řešení, zásobník projektů pro Strmilov, metodika 
SMARTVILLAGE, data o budově úřadu ve formátu dwg. Upravená 
veřejná prostranství (obecní pumpy). 

Číslo a název 
aktivity: 

3.1.6. Prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež 

Charakteristika 
aktivity: 

Rozšířením Městské policie Strmilov došlo k vytvoření lepších 
podmínek pro cílenou preventivní činnost mezi dětmi a mládeží. Ve 
Strmilově jsou problémy s mladými lidmi často spojené 
s diskotékami v místním KD (alkohol u mladistvých, vandalismus, 
rvačky). Pracovní skupina poptává studii mapující rozšíření užívání 
návykových látek (včetně alkoholu) mezi mladistvými.  
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Tento cíl bude pro další období prioritní. 
Realizátor: Městská policie Strmilov + Police ČR ve spolupráci se ZŠ a MŠ 

Strmilov, provozovatelem KD, místními spolky, školní klub při ZŠ 
Meta  

Spolupráce: Knihovna Viléma Martínka, místní spolky, organizace a firmy 

Počet uživatelů služby: veřejnost 
Výstupy: Besedy a akce pro děti a mladé lidi, důsledné postihy za vandalské 

činy, nastavení pravidel spolupráce se zainteresovanými subjekty. 
Návrh na provedení studie mapující využívání návykových látek na 
Strmilovsku ze strany dětí a mladistvých. 
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SPOLEČNÁ OPATŘENÍ 
 
1.1. Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

1.1.1. Monitorování realizace komunitního plánu 
1.1.2. Hodnocení realizace komunitního plánu 
1.1.3. Aktualizace komunitního plánu 

1.2. Zlepšení informovanosti o sociálních službách 
1.2.1. Kulaté stoly mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci obcí 
1.2.2. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb 
1.2.3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb 

1.3. Společný postup obcí pro zlepšení bezpečnosti a vzdělávání 
1.3.1. Zajištění bezpečnosti a pořádku v menších městech a obcích 

 
 
 
Priorita 1. Společná opatření pro ORP J. Hradec 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.1. Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření pro ORP J. Hradec 
Stručný popis 
opatření: 

Města a obce ORP J. Hradec jsou zapojena do procesu komunitního 
plánování, které vede k lepší informovanosti občanů, ke koordinaci 
služeb, reagování na změny v sociálním systému, vyhledávání dalších 
finančních zdrojů. Spolupracují na základě vzniklých pracovních 
skupin a řídící skupiny. Pro udržitelnost procesu je důležitý 
pravidelný monitoring, hodnocení a aktualizace komunitního plánu. 
Díky tomu dochází k pravidelné aktualizaci jak samotného plánu, tak 
katalogu poskytovatelů. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.1.1. Monitorování realizace komunitního plánu 
1.1.2. Hodnocení realizace komunitního plánu 
1.1.3. Aktualizace komunitního plánu 

Číslo a název 
aktivity: 

1.1.1. Monitorování realizace komunitního plánu 

Charakteristika 
aktivity: 

V průběhu celé realizace komunitního plánu bude probíhat jeho 
monitorování. Cílem monitorování je systematicky sebrat data o 
technické a finanční realizaci dílčích aktivit komunitního plánu. Takto 
sebraná data pak umožní efektivní vyhodnocení realizace. 
Monitorování realizace komunitního plánu sociálních služeb bude 
zajišťovat řídící skupina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí 
MěÚ J. Hradec. Odbor sociálních věcí zpracuje jednou ročně 
monitorovací zprávu, která bude obsahovat údaje o tom, které aktivity 
se podařilo realizovat, které mají zpoždění oproti plánu a které se 
nepodařilo uskutečnit. Monitorovací zpráva bude též obsahovat 
důvody neplnění plánu. Při zpracování monitorovací zprávy bude 
vycházet ze zadání monitorovací skupiny a údajů od realizátorů 
jednotlivých aktivit. 
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Realizátor: město J. Hradec, vedoucí pracovních skupin 
Spolupráce: organizace poskytující sociální a doplňkové služby v J. Hradci 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.2. Hodnocení realizace komunitního plánu 

Charakteristika 
aktivity: 

Hodnocení realizace komunitního plánu bude probíhat v rámci 
setkání řídící skupiny (případně pracovních skupin) nejméně jednou 
ročně. Řídící skupina bude při hodnocení vycházet z monitorovací 
zprávy. Posoudí jednotlivé aktivity z hlediska naplnění cílů 
komunitního plánu, jejich efektivity a kvality realizace. Skupina bude 
také navrhovat drobné úpravy jednotlivých aktivit. Cílem hodnocení 
je příprava kvalitních výchozích podkladů pro aktualizaci 
komunitního plánu. 

Realizátor: město J. Hradec 
Spolupráce: organizace poskytující sociální a doplňkové služby v J. Hradci 
Počet uživatelů 
služby:  

2019 2020 2021 2022 

     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Hodnocení realizace komunitního plánu 
Číslo a název 
aktivity: 

1.1.3. Aktualizace komunitního plánu 

Charakteristika 
aktivity: 

Aktualizace komunitního plánu bude probíhat pravidelně jednou za 
tři roky. Při každé aktualizaci bude upravena sociodemografická 
analýza, stanoveny nové prioritní oblasti, pro které budou 
dopracovány případné podrobné analýzy a budou navrženy nové 
priority a aktivity. Aktualizace bude vycházet ze závěrů hodnocení 
realizace komunitního plánu. Za zadání aktualizace je zodpovědná 
řídící skupina. 

Realizátor: město J. Hradec 
Spolupráce: organizace poskytující sociální a doplňkové služby v J. Hradci 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
     
Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady     
Výstupy: Aktualizovaný komunitní plán 
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Číslo a název 
opatření: 

1.2. Zlepšení informovanosti o sociálních službách 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření pro OPR J. Hradec 
Stručný popis 
opatření: 

Informovanost o sociálních službách není dostatečná, a to ani mezi 
veřejností, ani mezi veřejnou správou. Přesné informace o činnosti 
ostatních organizací nemají ani samotní poskytovatelé sociálních 
služeb. Veřejnost, která neřeší sociální problém, se o sociální 
problémy nezajímá a není příliš efektivní snažit se ji informovat. Lidé 
se o sociální služby začínají zajímat až v okamžiku, kdy je potřebují. 
Pak se obrací na instituce, jako jsou obce, lékaři a samotní 
poskytovatelé. Informování je proto třeba zacílit na tyto instituce. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.2.1. Kulaté stoly mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci 
obcí 

1.2.2. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb 
1.2.3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb 

Číslo a název 
aktivity: 

1.2.1. Kulaté stoly mezi poskytovateli sociálních služeb a zástupci 
obcí 

Charakteristika 
aktivity: 

Cca 1x ročně se uskuteční setkání poskytovatelů sociálních služeb se 
zástupci obcí – starosty či pracovníky pověřenými sociální 
problematikou. Pro toto setkání bude zvoleno téma zajímavé pro 
samosprávu (např. opatrovnictví). Kromě tohoto tématu pak budou 
také představeny ostatní sociální služby a nové možnosti a nabídky. 

Realizátor: město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení 
Naplno 

Spolupráce: město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení 
Naplno 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
     
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Zajištění informovanosti obcí o nabídce sociálních služeb na území 
ORP J. Hradec. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.2.2. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb 

Charakteristika 
aktivity: 

Poskytovatelé sociálních služeb z ORP J. Hradec se budou pravidelně 
2x ročně scházet. Cílem těchto setkání bude vyhodnocení realizace 
komunitního plánu, vzájemné informování o změnách u jednotlivých 
organizací, společné řešení nových problémů a příprava společných 
projektů, např. na vzdělávání. 

Realizátor: město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení 
Naplno 

Spolupráce: město Jindřichův Hradec, Otevřená Okna, z. ú., Chráněné bydlení 
Naplno 

Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
     
Časový harmonogram: 2020 a dále  
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Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb na území 
ORP J. Hradec. 

Číslo a název 
aktivity: 

1.2.3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb 

Charakteristika 
aktivity: 

V rámci komunitního plánování byl připraven katalog poskytovatelů 
sociálních a doprovodných služeb na území ORP J. Hradec. Tento 
katalog je distribuován poskytovatelům služeb a obcím. Dále je 
k dispozici elektronická interaktivní verze katalogu. Každý 
poskytovatel má své uživatelské jméno a heslo, které umožňuje 
aktualizovat údaje o službě. Město J. Hradec pak může schválit novou 
organizaci prezentující se v elektronickém katalogu. 

Realizátor: město Jindřichův Hradec 
Spolupráce: Poskytovatelé sociálních služeb 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
     
Časový harmonogram: 2020 a dále  
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Aktuální informace o službách dostupných na území ORP J. Hradec. 
 
Číslo a název 
opatření: 

1.3. Společný postup obcí pro zlepšení bezpečnosti a vzdělávání 

Výchozí priorita: 1. Společná opatření pro OPR J. Hradec 
Stručný popis 
opatření: 

Rušení služeben Policie ČR v menších městech má výrazné negativní 
dopady na tato města i okolní obce. Společným postupem obcí by 
mohlo dojít ke změně politiky, nebo alespoň ke zmírnění následků. 

Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření: 

1.3.1. Zajištění bezpečnosti a pořádku v menších městech a obcích 

Číslo a název 
aktivity: 

1.3.1. Zajištění bezpečnosti a pořádku v menších městech a obcích 

Charakteristika 
aktivity: 

V regionu byly zrušeny služebny Policie ČR v menších městech. Na 
území ORP J. Hradec zůstalo pouze oddělení Policie ČR v J. Hradci a 
v Nové Bystřici. Ostatní obce a města jsou obsluhována z těchto dvou 
měst. To samozřejmě znamená, že Policie může dorazit na místo pouze 
se značným zpožděním od nahlášení problému. Zrušení služeben se 
negativně projevilo na nárůstu zejména drobné kriminality, neboť 
pachatelé jsou si vědomi praktické nepostižitelnosti. 
Cílem aktivity je spolupráce mezi obcemi s cílem dosáhnout obnovení 
fungování služeben Policie ČR v menších městech. Další možností je 
zřízení společné městské policie pro několik sousedních měst a obcí. 

Realizátor: obce 
Spolupráce: Policie ČR, Městská policie 
Počet uživatelů služby: 2019 2020 2021 2022 
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Obyvatelé menších 
měst a obcí 

    

Časový harmonogram: 2020 a dále 
Finanční zdroje: 2019 2020 2021 2022 
Provozní náklady 
celkem 

    

Výstupy: Zajištění bezpečnosti v menších městech a obcích 
 


